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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ه / گرايشعنوان رشت نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 11864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 1 - 
 نوبت دوم 11865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 - 
 نوبت دوم 11866  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 - 
 نوبت دوم 11867  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 - 
 نوبت دوم 11868  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 
 نوبت دوم 11869  مشهد دانشگاه فردوسي تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 - 
 نوبت دوم 11870  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 11871  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 40 - محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 11872  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  يخ گرايش تاريخ تشيعتار 40 - محور

 پرديس خودگردان 11873  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 پرديس خودگردان 11874  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 پيام نور 11876  زاهدان
 پيام نور 11877  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  خ گرايش تاريخ اسالمتاري 8 - 
 پيام نور 11878  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - 
 پيام نور 11879  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 20 - 
 پيام نور 11880  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11881  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11882  بيرجند مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11883  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11884  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11885  مركز قم -قم دانشگاه پيام نور استان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 - 

 مجازي پيام نور 11886  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11887  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11888  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11889  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 11890  قم -باقرالعلوم(ع )  دانشگاه غيرانتفاعي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11891  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
عيغيرانتفا 11892  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي غيرانتفاعي 11893  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 20 -

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11894  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -  

 روزانه 11895  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11896  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11897  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -

 ) 1(كد ضريب  مجموعه علوم اجتماعي - 1108
 روزانه 11898  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -  
 روزانه 11899  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 4 - 
 روزانه 11900  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 8 - 
 روزانه 11901  دانشگاه يزد شناسيمردم 6 - 
بت دومنو 11902  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -   
 نوبت دوم 11903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 2 - 
 نوبت دوم 11904  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 4 - 
 نوبت دوم 11905  دانشگاه يزد شناسيمردم 2 - 

 ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11906  نهمدا -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 3 -  
 روزانه 11907  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 6 - 

 روزانه 11908  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11909  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11910  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 6 - 
 نوبت دوم 11911  همدان -گاه بوعلي سينا دانش شناسيجمعيت 1 - 
 نوبت دوم 11912  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11913  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 11914  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 2 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 11915  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11916  مركز مهاباد -ور استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام ن شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11917  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 20 -  
 روزانه 11918  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 5 - 

 روزانه 11919  تهران -ران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواه شناسيجامعه 9 - فقط زن
 روزانه 11920  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11921  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11922  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11923  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11924  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11925  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11926  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 21 - 

 روزانه 11927  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11928  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11929  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيجامعه 10 - 

 روزانه 11930  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11931  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 12 - 
 روزانه 11932  سنندج -كردستان دانشگاه  شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11933  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11934  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 7 - 
 روزانه 11935  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11936  دانشگاه يزد شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11937  كرمانشاه -دانشگاه رازي  يجامعه شناسي انقالب اسالم 5 - 

 روزانه 11938  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 16 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11939  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 11940  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11941  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 2 - 

 نوبت دوم 11942  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11943  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11944  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11945  دانشگاه تهران شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11946  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 10 - 

 نوبت دوم 11947  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11949  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11950  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11951  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 4 - 
 نوبت دوم 11952  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11953  دانشگاه يزد شناسيجامعه 4 - 

 نوبت دوم 11954  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11955  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11956  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 -

 شناسيجامعه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11957  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 شناسيجامعه 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11958  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 11959  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 10 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 11960  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 11961  تهران -دانشگاه شاهد  ميجامعه شناسي انقالب اسال 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11962  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11963  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11964  مشهد مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11965  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11966  مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيجامعه 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 11967  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسيجامعه 20 - 
رپيام نو 11968  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 -   
 پيام نور 11969  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 - 

 غيرانتفاعي 11970  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11971  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيجامعه 20 - 
 غيرانتفاعي 11972  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيامعهج 20 - 

 ) 4مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11973  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 16 -  فقط زن

 روزانه 11974  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
 روزانه 11975  دانشگاه بيرجند هش علوم اجتماعيپژو 11 - 
 روزانه 11976  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11977  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11978  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11979  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 روزانه 11981  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11982  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11983  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 روزانه 11984  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11985  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 12 - 

 نوبت دوم 11986  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 8 - فقط زن
 نوبت دوم 11987  همدان -گاه بوعلي سينا دانش پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11988  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11989  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11990  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11991  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 1 - 
 نوبت دوم 11993  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11994  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
ت دومنوب 11995  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 3 -   
 نوبت دوم 11996  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11997  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 -

 پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

خودگردانپرديس  11998  خودگردان واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 11999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 12000  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 20 - 
انتفاعيغير 12001  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  پژوهش علوم اجتماعي 20 -   
 غيرانتفاعي 12002  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 20 - 

 ) 5مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12003  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 -  
 روزانه 12004  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 12 - 
 نوبت دوم 12005  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 3 - 
 نوبت دوم 12006  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 8 - 
 اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
رديس خودگردانپ 12007  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پيام نور 12008  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12009  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 10 -  
زانهرو 12010  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 10 -   

 روزانه 12011  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 12 - 
 روزانه 12012  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 6 - 

پذيرش دانشجو در اين رشته فقط از 
شاغلين رسمي سپاه پاسداران انقالب 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط زن

 روزانه 12013  تهران -اه جامع امام حسين (ع ) دانشگ مديريت راهبردي فرهنگ 8 -
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  ) 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 - 


