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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 نوبت دوم 12833  دانشگاه تبريز فلسفه دين 4 - 
 نوبت دوم 12835  انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)د فلسفه دين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 نوبت دوم 12834  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -

 نوبت دوم 12836  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 2 - 
 نوبت دوم 12837  نشگاه زنجاندا فلسفه دين 1 - 
 نوبت دوم 12838  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 3 - 
 نوبت دوم 12839  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه دين 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 12840  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  فلسفه دين 40 - محور

 پرديس خودگردان 12841  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 2 - 
 پيام نور 12842  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه دين 20 - 
 پيام نور 12843  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 - 

 غيرانتفاعي 12844  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه دين 20 - فقط مرد -چه شرايط در انتهاي دفتر
توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 غيرانتفاعي 12845  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه دين 15 - دفترچه
 غيرانتفاعي 12846  قم -اهب دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذ فلسفه دين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12847  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 5 -  
 روزانه 12848  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12849  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 14 - فقط زن
 روزانه 12850  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيرنامهب 7 - 
 روزانه 12851  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 20 - 
 روزانه 12852  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12853  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  ريزي درسيبرنامه 6 -
 روزانه 12854  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12855  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12856  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12857  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي برنامه 8 - 
 روزانه 12858  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12859  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12860  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 13 - 

 روزانه 12861  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 5 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 
 روزانه 12862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12863  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12864  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12865  سنندج -دانشگاه كردستان  يريزي درسبرنامه 9 - 
 روزانه 12866  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 18 - 
 روزانه 12867  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12868  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12869  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -

 روزانه 12870  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 5 - 
 روزانه 12871  بابلسر -نشگاه مازندران دا ريزي آموزشيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12872  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12873  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 5 - 

 نوبت دوم 12874  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12875  همدان -بوعلي سينا  دانشگاه ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12876  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12877  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12878  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12879  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12880  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 12881  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12882  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12883  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سيريزي دربرنامه 1 - 



 
 

 88  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 نوبت دوم 12884  تبريز -ي آذربايجان دانشگاه شهيد مدن ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12885  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12886  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12887  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12888  نندجس -دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12889  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12890  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12891  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12892  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 4 - 

تبريز حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم  پرديس خودگردان 12893  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 -

 ريزي درسيبرنامه 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12894  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 12895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 12896  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12897  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12898  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيرنامهب 20 - 
 پيام نور 12899  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12900  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12901  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  زي درسيريبرنامه 20 - 
 پيام نور 12902 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12903  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12904  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  درسي ريزيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12905  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12906  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12907  مركز كرمانشاه -اه پيام نور استان كرمانشاه دانشگ ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12908  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12909  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12910  گنبد كاووس -شمس موسسه غيرانتفاعي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12911  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12912  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12913  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ورشتاريخ و فلسفه آموزش و پر 8 -  فقط زن

 روزانه 12914  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 روزانه 12915  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
نهروزا 12916  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 -   
 روزانه 12917  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - 
 روزانه 12918  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

 روزانه 12919  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12920  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - 
 روزانه 12921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - 
 روزانه 12922  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - 

 روزانه 12923  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12924  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

 روزانه 12926  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط مرد
 روزانه 12925  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط زن

 روزانه 12927  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - 
 روزانه 12928  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 - 6 

فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش فلسفه به 
 كودكان و نوجوانان

 روزانه 12929  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 نوبت دوم 12930  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - قط زنف

 نوبت دوم 12931  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12932  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 نوبت دوم 12933  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زش و پرورشتاريخ و فلسفه آمو 6 - 
 نوبت دوم 12934  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 

 نوبت دوم 12935  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12936  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  2 - 
 نوبت دوم 12937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 1 - 
 نوبت دوم 12938  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2ريب مجموعه علوم تربيتي (كد ض - 1117ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 12939  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط زن
 نوبت دوم 12940  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 12941  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 نوبت دوم 12942  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 

 مجازي دولتي 12943  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - آموزش محور
 پرورشتاريخ و فلسفه آموزش و  6 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 12944  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 12945  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12947  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12948  مركز خوي -آذربايجان غربي  دانشگاه پيام نور استان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12949  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12950  واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12951  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  20 - 
 پيام نور 12952  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
نورپيام  12953  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 -   
 پيام نور 12954  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12955  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 

 مجازي پيام نور 12956  مركز خوي -ذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان آ تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12957  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12958  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12959  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12960  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12961  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  40 - آموزش محور

 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12962  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 15 -  
 روزانه 12963  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 5 - 

 روزانه 12964  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  مديريت آموزشي 11 - فقط زن
 روزانه 12965  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 4 - 
 روزانه 12966  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 15 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 12967  تهران -جايي دانشگاه تربيت دبير شهيد ر مديريت آموزشي 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12968  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 5 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 12969  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 20 -

 روزانه 12970  تهران -دانشگاه خوارزمي  موزشيمديريت آ 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 12971  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12972  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12973  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 12974  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  موزشيمديريت آ 6 - 
 روزانه 12975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي 9 - 
 روزانه 12976  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 7 - 

 روزانه 12977  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12978  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يت آموزشيمدير 8 - 

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

 مديريت آموزشي 20 -
روي انتظامي جمهوري ني -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 12979  اسالمي ايران

 روزانه 12980  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 5 - 
 روزانه 12981  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12982  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 14 - 
وزانهر 12983  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 8 -   
 روزانه 12984  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12985  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 15 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

ايط در شر -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 12986  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -

 نوبت دوم 12987  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12988  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 3 - 

 نوبت دوم 12989  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  مديريت آموزشي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12990  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12991  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12992  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12993  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12994  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 12995  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12996  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12997  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 12999  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13000  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13001  انشگاه فردوسي مشهدد مديريت آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13002  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13003  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13004  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13005  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 4 - 

 مجازي دولتي 13006  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 20 - آموزش محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي دولتي 13007  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي 40 -

 مجازي دولتي 13008  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 پرديس خودگردان 13009  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 6 - در تهران

 پرديس خودگردان 13010  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13012  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13013  دجسنن -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13014  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13015  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13016  جنوب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13017  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13018  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -دفترچه 

 غيرانتفاعي 13019  انشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )د مديريت آموزشي 14 -

 مديريت آموزشي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13020  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13021  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13022  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13023  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13024  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13025  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  شيمديريت آموز 20 - 
 غيرانتفاعي 13026  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13027  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  مديريت آموزشي 20 - 
نتفاعيغيرا 13028  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 20 -   
 غيرانتفاعي 13029  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 - 

 ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13030  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 6 -  
 روزانه 13031  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 روزانه 13032  دانشگاه تبريز موزش و بهسازي منابع انسانيآ 7 - 
 روزانه 13033  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 روزانه 13034  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 روزانه 13035  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 روزانه 13036  هددانشگاه فردوسي مش آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - 
 روزانه 13037  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 نوبت دوم 13038  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 13039  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 13040  دانشگاه تبريز بع انسانيآموزش و بهسازي منا 5 - 
 نوبت دوم 13041  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 13042  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 13043  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 13044  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 2 - 
 نوبت دوم 13045  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 

دولتيمجازي  13046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 40 - آموزش محور  
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13047  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 7 -

 پرديس خودگردان 13048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13049  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  نسانيآموزش و بهسازي منابع ا 20 - 
 پيام نور 13050  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13051  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13052  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13053  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13054  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13055  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13056  موسسه غيرانتفاعي آمل آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
نتفاعيغيرا 13057  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -   
 غيرانتفاعي 13058  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13059  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13060  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13061  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13062  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 ) 5مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13063  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 3 -  
 نوبت دوم 13064  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 2 - 

 ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13065  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 6 -  
 روزانه 13066  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13067  زاهدان -ان دانشگاه سيستان و بلوچست تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13068  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 13069  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 11 - 
 روزانه 13070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13071  ي مشهددانشگاه فردوس تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13072  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13073  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13074  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 10 - 
 روزانه 13075  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13076  دانشگاه تهران ت آموزشيتحقيقا 4 - 
 نوبت دوم 13077  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13078  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13079  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13080  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13081  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13082  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13083  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13084  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13085  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 2 - 

 مجازي دولتي 13086  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 20 - آموزش محور
 تحقيقات آموزشي 4 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
يس خودگردانپرد 13087  خودگردان واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 13088  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 13089  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13090  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13091  ز گرمسارمرك -دانشگاه پيام نور استان سمنان  تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 13092  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 7مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13093  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 11 -  
 روزانه 13094  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 6 - 
 روزانه 13095  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  موزشيتكنولوژي آ 9 - 
 روزانه 13096  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 15 - 
 روزانه 13097  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 8 - 
 نوبت دوم 13098  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13099  دانشگاه اصفهان زشيتكنولوژي آمو 4 - 
 نوبت دوم 13100  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13101  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13102  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 ي آموزشيتكنولوژ 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 13103  خودگردان واقع در كرج)

 پيام نور 13104  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 پيام نور 13105  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13106  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 - 

 ) 8مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13107  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  
 روزانه 13108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - 
 روزانه 13109  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهيريت مد 7 - 
 روزانه 13110  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  8 - 
 نوبت دوم 13111  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 نوبت دوم 13112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي آموزش عاليريزو برنامهمديريت  1 - 
 نوبت دوم 13113  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 نوبت دوم 13114  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  4 - 

 پرديس خودگردان 13115  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 غيرانتفاعي 13116  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 13117  رانته -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13118  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13119  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 - 
نگيان رسمي يا پيماني شاغل ويژه فره

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13120  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13121  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  پرورش ابتدايي علوم تربيتي گرايش آموزش و 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13122  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 -
ي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگيان رسم

 روزانه 13123  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 - در وزارت آموزش و پرورش
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13124  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدا 15 -

 - 8 
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 

 دبستانيپيش
 روزانه 13125  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 10 
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 

 دبستانيپيش
 روزانه 13126  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 نوبت دوم 13127  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 - 
 - 4 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 
 دبستانيپيش

 نوبت دوم 13128  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13129  دانشگاه شيراز يتي گرايش آموزش و پرورش ابتداييعلوم ترب 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13130  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13131  برازجان -وسسه غير انتفاعي رهجويان دانش م علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13132  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13133  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 


