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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13918  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 6 - 
 روزانه 13919  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13920  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايراناناير 5 - 

 روزانه 13921  دانشگاه شيراز شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13922  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13923  دانشگاه يزد شناسي تاريخسي گرايش ايرانشناايران 7 - 
 - 6 

شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران
 فرهنگيميراث 

 روزانه 13924  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13925  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13927  رشت -دانشگاه گيالن 

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
، آداب و رسوم و شناسي گرايش فرهنگايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13928  دانشگاه ميبد

 نوبت دوم 13929  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 نوبت دوم 13930  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 نوبت دوم 13931  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13932  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13933  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13934  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يخشناسي تارشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 نوبت دوم 13935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13936  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13937  يزددانشگاه  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 - 3 

شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران
 فرهنگيميراث 

 نوبت دوم 13938  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
و رسوم و  شناسي گرايش فرهنگ، آدابايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13940  رشت -دانشگاه گيالن 

 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13941  دانشگاه ميبد

 پرديس خودگردان 13942  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13943  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 پرديس خودگردان 13944  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 روزانه 13945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييهو نسخ خطيهاي نسخه

 نوبت دوم 13946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 پرديس خودگردان 13947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 15 - فقط مرد
مت شناسي ومرشناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13948  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13949  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128
 روزانه 13950  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 5 -  
 نوبت دوم 13951  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 4 - 

 ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129
 روزانه 13952  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  
 نوبت دوم 13953  ه تهراندانشگا زبان و ادبيات اردو 3 - 

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 13954  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 20 -  
 روزانه 13955  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 10 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
حاتتوضي  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13956  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13957  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13958  دانشگاه تبريز اسيسيعلوم 7 - 
 روزانه 13959  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 3 - 

 روزانه 13960  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13961  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 
 روزانه 13962  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13963  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13964  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13965  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 7 - 
 روزانه 13966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 7 - 

 روزانه 13967  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 16 - چهتوضيحات در انتهاي دفتر
 روزانه 13968  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13969  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13970  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 15 - 
 روزانه 13971  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 9 - 
 روزانه 13972  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 17 - 
 روزانه 13973  دانشگاه يزد سياسيعلوم 7 - 

شرايط  -ويژه كاركنان نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13974 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  تربيت مربي علوم سياسي 10 -
 نوبت دوم 13975  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيومعل 5 - 
 نوبت دوم 13976  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 7 - 
 نوبت دوم 13977  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13978  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13979  زدانشگاه تبري سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13980  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 
 نوبت دوم 13981  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13982  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 7 - 
 نوبت دوم 13983  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 1 - 
 نوبت دوم 13984  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 12 - 
 نوبت دوم 13985  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13986  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 - 
 نوبت دوم 13987  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13988  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13989  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 - 

 مجازي دولتي 13990  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13991  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 1 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رديس خودگردانپ 13992  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 7 -  

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13993  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 12 -

 پرديس خودگردان 13994  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13996  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 15 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13997  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13998  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13999  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14000  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14001  مركز رشت -نور استان گيالن  دانشگاه پيام سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14002  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  سياسيعلوم 20 - 

 غيرانتفاعي 14003  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  سياسيعلوم 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 چهدفتر
 غيرانتفاعي 14004  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 15 -

 غيرانتفاعي 14005  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  سياسيعلوم 20 - 

 ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14006  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 7 -  
 روزانه 14007  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 10 - 
 روزانه 14008  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 4 - 

 روزانه 14009  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 1 - فاقد خوابگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14010  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 - 
 روزانه 14011  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14012  كرمانشاه -دانشگاه رازي  لمللاروابط بين 5 - 
 روزانه 14013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - 
 روزانه 14014  دانشگاه شيراز المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14015  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14016  ي مشهددانشگاه فردوس المللروابط بين 6 - 
 روزانه 14017  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 - 
 روزانه 14018  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14019  دانشگاه يزد المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 14020  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 14021  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  للالمروابط بين 2 - 
 نوبت دوم 14022  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 - 
 نوبت دوم 14023  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 1 - 
 نوبت دوم 14025  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 نوبت دوم 14026  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 3 - 
 نوبت دوم 14027  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 12 - 
 نوبت دوم 14028  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 14029  دانشگاه يزد المللبينروابط  3 - 

 مجازي دولتي 14030  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 14031  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 - 

 المللروابط بين 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14032  يهاي امسال درتهران)البرزكرج صرفاورود

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 14033  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - در تهران

 پرديس خودگردان 14034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14035  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص

 پرديس خودگردان 14036  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ انتفاعيغير 14037  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللروابط بين 15 -   

 ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

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

 روزانه 14038  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  10 -

 روزانه 14039  كرمانشاه -زي دانشگاه را ايمنطقهمطالعات  5 - 
 روزانه 14040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 - 

 روزانه 14041  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  18 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 14042  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - 
محل  -رچه شرايط در انتهاي دفت

 روزانه 14043  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  8 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 14044  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  15 - 
 روزانه 14045  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  7 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 4 - سياسي

اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 شمال آفريقا

 روزانه 14046  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 روزانه 14047  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 14048  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

 روزانه 14049  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -

 روزانه 14050  رانته -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
- 4 

اي گرايش مطالعات آمريكاي منطقهمطالعات 
 شمالي

 روزانه 14051  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 14052  دانشگاه تهران

 - 3 
لعات جهان گرايش مطالعات رژيم مطا

 صهيونيستي
 روزانه 14053  دانشگاه تهران
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

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

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط مرد

 نوبت دوم 14054  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  10 -

 نوبت دوم 14055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  1 - 
 نوبت دوم 14056  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهالعات مط 30 - 

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  4 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

دوم نوبت 14058  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  5 -   
 نوبت دوم 14059  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  3 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 4 - سياسي

اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 شمال آفريقا

 نوبت دوم 14060  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 قاشمال آفري

 نوبت دوم 14061  تهران -دانشگاه خوارزمي 
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 14062  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 نوبت دوم 14063  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - سياسي

 نوبت دوم 14064  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آمريكاي منطقهمطالعات 
 شمالي

 نوبت دوم 14065  دانشگاه تهران
علوم محل تحصيل دانشكده حقوق و 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 14066  دانشگاه تهران

 - 3 
مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 

 صهيونيستي
 نوبت دوم 14067  دانشگاه تهران

 پرديس خودگردان 14068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 14069  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  15 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 4 - تهرانمحل تحصيل 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 14071  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14072  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 

 -) كشور روسيه MSLUمسكو(
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 مشترك 14073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  5 -

 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 غيرانتفاعي 14074  قم -ي باقرالعلوم(ع ) دانشگاه غيرانتفاع

 ) 4الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14075  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  11 -  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 روزانه 14076  دانشگاه تهران اسالمدر سياسي انديشه  6 -

 روزانه 14077  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  6 - 
 روزانه 14078  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  8 - 
 روزانه 14079  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  6 - 
 روزانه 14080  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي شه اندي 3 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  3 -

 نوبت دوم 14082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  1 - 
 نوبت دوم 14083  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 نوبت دوم 14084  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 نوبت دوم 14085  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  2 - 

آموزش  -انتهاي دفترچه توضيحات در 
 مجازي دولتي 14086  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در اسالمسياسي انديشه  40 - محور

 پرديس خودگردان 14087  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14088  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  در اسالمسياسي انديشه  20 - مردفقط  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 14089  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  در اسالمسياسي انديشه  15 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14090  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -  
دوم نوبت 14091  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -   

 ) 6الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 روزانه 14092  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 5 -  سياسي
 روزانه 14093  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 8 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 نوبت دوم 14094  دانشگاه تهران استگذاري عموميسي 4 - سياسي

 نوبت دوم 14095  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 4 - 

 ) 1مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 روزانه 14096  دانشگاه تهران

 5 - ر انتهاي دفترچهشرايط د
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 نوبت دوم 14097  دانشگاه تهران

 ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14098  دانشگاه تهران
لعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التينمطا 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14099  دانشگاه تهران

 ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14100  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 - 2 
مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 

 صهيونيستي
 روزانه 14101  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 14102  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 - 2 

مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 
 صهيونيستي

 نوبت دوم 14103  دانشگاه تهران

 ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14104  دانشگاه تهران ايش مطالعات روسيهمطالعات جهان گر 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14105  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14106  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14107  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14108  دانشگاه تهران قاره هندمطالعات جهان گرايش مطالعات شبه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14109  دانشگاه تهران قاره هندجهان گرايش مطالعات شبهمطالعات  5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 شمالي
 روزانه 14110  دانشگاه تهران

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 ليشما
 نوبت دوم 14111  دانشگاه تهران

 ) 8مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 -تسلط كامل به زبان ژاپني يا انگليسي 

 روزانه 14112  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 -تسلط كامل به زبان ژاپني يا انگليسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14113  دانشگاه تهران العات جهان گرايش مطالعات ژاپنمط 5 -

 ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14114  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14115  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14116  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14117  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه


