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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 19233  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش آلودگي دريا شناسي دريازيست 10 -  
 روزانه 19234  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 8 - 
 روزانه 19235  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19236  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريا گرايش آلودگي دريا شناسيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19237  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 2 - 

 ) 4شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 روزانه 19238  دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و فنون شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 8 -  
 روزانه 19239  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19240  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 2 - 

 ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217

 روزانه 19241  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 10 -  يكمحل تحصيل موسسه ژيوفيز
 روزانه 19242  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 6 - 
 روزانه 19243  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 5 - 
 روزانه 19244  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 20 - 

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 8 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 19245  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 3 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 19246  بيعي و علوم دريايي شهرستان نور)ط

 نوبت دوم 19247  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 5 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 19248  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 19249  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 8 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 19250  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 1مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19251  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 8 -  
 روزانه 19252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 7 - 
 روزانه 19253  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 10 - 

 روزانه 19254  تهران -اه صنعتي شريف دانشگ فلسفه علم 9 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 19255  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 2 - 
 نوبت دوم 19256  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 3 - 

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 دفترچه

 غيرانتفاعي 19257  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه علم 15 -

 ) 2وعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب مجم - 1218

 روزانه 19258  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 4 -  
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در جهان اسالم 4 -   روزانه 19259  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 19260  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 2 - 
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در جهان اسالم 2 -   نوبت دوم 19261  دانشگاه تهران

 ) 1علوم شناختي (كد ضريب  - 1219

 روزانه 19262  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 7 -  
 روزانه 19263  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 روزانه 19264  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 - 
 روزانه 19265  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 روزانه 19266  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - فاقد خوابگاه



 
 

 217  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1(كد ضريب علوم شناختي  - 1219ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 19267  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
ه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و دانشگا

 روزانه 19268  علوم تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 19269  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 12 - 
 روزانه 19270  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
 روزانه 19271  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
 روزانه 19272  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 روزانه 19273  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 5 - 
 روزانه 19274  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تيعلوم شناختي گرايش توانبخشي شناخ 11 - 
 روزانه 19275  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 6 - 
 نوبت دوم 19276  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
بت دومنو 19277  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -   

 نوبت دوم 19278  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و 

 نوبت دوم 19279  علوم تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 19280  تبريز -د مدني آذربايجان دانشگاه شهي شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 نوبت دوم 19281  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 نوبت دوم 19282  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 نوبت دوم 19283  سنندج -ردستان دانشگاه ك شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
 نوبت دوم 19284  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 5 - 
 نوبت دوم 19285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
نپرديس خودگردا 19286  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -   

 پرديس خودگردان 19287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19288  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 19289  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  شناسي شناختيناختي گرايش روانعلوم ش 10 - 
 غيرانتفاعي 19290  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 10 - 
 غيرانتفاعي 19291  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 8 - 
 غيرانتفاعي 19292  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 8 - 

 ) 1مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220

 روزانه 19293  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2عاتي (كد ضريب مجموعه علوم اطال - 1220

 روزانه 19294  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي شناسي امنيتيعلوم جرم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 

    


