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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14810  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - 
 نوبت دوم 14811  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - 

 نوبت دوم 14812  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ممطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسال 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14813  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 
 نوبت دوم 14814  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 

 نوبت دوم 14815  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  و خانواده مطالعات زنان گرايش زن 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14816  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14817  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14818  تبريز -گاه شهيد مدني آذربايجان دانش مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 
 نوبت دوم 14819  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 14820  خودگردان واقع در كرج)

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14821  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14822  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14823  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14824  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش  -نتهاي دفترچه توضيحات در ا

 مجازي غيرانتفاعي 14825  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 20 - محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

رانتفاعيمجازي غي 14826  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - محور  

 ) 1مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14827  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -  

 روزانه 14828  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14829  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14830  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 روزانه 14831  واحد قم -اي جمهوري اسالمي ايران دانشكده صدا و سيم اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -
 روزانه 14832  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 

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

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط زن

 روزانه 14833  تهران -ين (ع ) دانشگاه جامع امام حس مطالعات فرهنگي و رسانه 8 -

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 14834  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 -

 روزانه 14835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 - 
 نوبت دوم 14836  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 

 نوبت دوم 14837  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14838  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  -ه طالب ويژ
 نوبت دوم 14839  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -

 نوبت دوم 14840  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 3 - 
 نوبت دوم 14841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 8 - 

 پرديس خودگردان 14842  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14843  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14844  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14845  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14846  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 14847  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - فقط مرد -ي دفترچه شرايط در انتها
 غيرانتفاعي 14848  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14849  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 

 غيرانتفاعي 14850  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  ارتباطات گرايش حج و زيارت 20 - محل تحصيل واحد قم
غيرانتفاعيمجازي  14851  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط مرد -آموزش محور   

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 14852  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط زن -محور 

 غيرانتفاعي 26528  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 7 -  
 ) 2رتباطات اجتماعي (كد ضريب مجموعه علوم ا - 1138

 روزانه 14853  دانشگاه تهران مديريت رسانه 7 -  
 روزانه 14855  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14854  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 45 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14856  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 8 - 
 نوبت دوم 14857  دانشگاه تهران مديريت رسانه 3 - 

 نوبت دوم 14858  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14859  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 4 - 
 مديريت رسانه 7 - 

ن (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهرا
 پرديس خودگردان 14860  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 14861  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 
 مجازي پيام نور 14862  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 14863  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت رسانه 20 - رايط در انتهاي دفترچهش
 غيرانتفاعي 14864  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 20 - 

انتفاعيغير 14865  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت رسانه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 ) 3مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14866  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 12 -  

 روزانه 14867  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14868  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 5 - فقط زن -نتهاي دفترچه شرايط در ا

 نوبت دوم 14869  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 8 - 
 نوبت دوم 14870  جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي  روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 14871  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14872  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 14873  تهران -عي سوره دانشگاه غيرانتفا نگاريروزنامه 20 - 

 ) 1مجموعه مددكاري اجتماعي (كد ضريب  - 1139
 روزانه 14874  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 12 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14875  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 14876  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ماعيمديريت خدمات اجت 8 - 
 نوبت دوم 14877  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14878  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14879  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب مديريت خدمات اجتماعي 4 - 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 14880  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -  
 روزانه 14881  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 روزانه 14882  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - فقط زن
 روزانه 14883  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 روزانه 14884  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14885  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14886  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  يش بازاريابيمديريت بازرگاني گرا 8 - 
 روزانه 14887  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14888  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14889  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 16 - 
 روزانه 14890  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 روزانه 14891  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 

 روزانه 14892  هرانت -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14893  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 روزانه 14894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 

 روزانه 14896  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 14897  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

 روزانه 14898  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
 روزانه 14899  دانشگاه قم ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 10 - فقط مرد

 روزانه 14900  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 14901  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14902  آباد خرم -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14903  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14904  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14905  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 روزانه 14906  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 10 - 
 روزانه 14907  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 


