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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18868  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

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

 روزانه 18869  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رمز و كدرياضي كاربردي گرايش  15 -

 روزانه 18870  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 10 - 
 روزانه 18871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 4 - 
 روزانه 18872  تهران -ران دانشگاه علم و صنعت اي رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 8 - 
 نوبت دوم 18873  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 نوبت دوم 18874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 1 - 
نپرديس خودگردا 18875  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -   

 ) 6مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18876  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 -  

 روزانه 18877  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18878  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18879  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 نوبت دوم 18880  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18881  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 4 - 

 ) 7مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18882  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 4 -  

 روزانه 18883  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18884  دانشگاه فردوسي مشهد ايش رياضيات زيستيرياضي كاربردي گر 6 - 

 ) 8مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 18885  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 10 -  در وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18886  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 8 - 
 روزانه 18887  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 18888  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 15 - در وزارت آموزش و پرورش

 نوبت دوم 18889  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 10 - 
 پرديس خودگردان 18890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18891  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش رياضي 10 - 
 غيرانتفاعي 18892  تهران -عي رفاه(ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفا آموزش رياضي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 18893  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 20 - 

 ) 9مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18894  دانشگاه بجنورد محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 -  
 روزانه 18895  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رهاي جبر منطقيمحاسبات نرم گرايش ساختا 10 - 
 روزانه 18896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 5 - 
 روزانه 18897  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 - 

 پرديس خودگردان 18898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
 روزانه 18899  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 12 -  

با گذراندن دروس گرايش هاي 
محاسبات علمي يا الگوريتم و نظريه 

ي از اين گرايش ها فارغ محاسبه در يك
 التحصيل مي شوند

 روزانه 18900  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 13 -

 روزانه 18901  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
 روزانه 18902  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 13 - 
 روزانه 18903  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 روزانه 18904  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 16 - 
 روزانه 18905  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 6 - 

پيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبهعلوم كام 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18906  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 -   روزانه 18907  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 6 -   روزانه 18908  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 18909  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 - 
 روزانه 18910  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 11 - 
 روزانه 18911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 9 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18912  دانشگاه تبريز
پيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كام 10 -   روزانه 18913  دانشگاه دامغان
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 -   روزانه 18914  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18915  نتهرا -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -   روزانه 18916  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18917  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 9 -   روزانه 18918  تهران -گاه عالمه طباطبايي دانش
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18919  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
 نوبت دوم 18920  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 4 - 

با گذراندن دروس گرايش هاي 
محاسبات علمي يا الگوريتم و نظريه 

از اين گرايش ها فارغ  محاسبه در يكي
 التحصيل مي شوند

 نوبت دوم 18921  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -

 نوبت دوم 18922  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 نوبت دوم 18923  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 2 - 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - تهاي دفترچهشرايط در ان  نوبت دوم 18924  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 3 -   نوبت دوم 18925  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -   نوبت دوم 18926  تهران -كبير دانشگاه صنعتي امير
 نوبت دوم 18927  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 4 - 
 نوبت دوم 18928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 5 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18929  دانشگاه تبريز
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18930  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18931  تهران -دانشگاه شاهد 
و هوش مصنوعي علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم 2 -   نوبت دوم 18932  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -   نوبت دوم 18933  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 -   نوبت دوم 18934  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - وزش محورآم  مجازي دولتي 18935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 18936  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18938  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د  پرديس خودگردان 18939  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18940  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18941  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني وم كامپيوترعل 20 - 
 غيرانتفاعي 18942  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  علوم كامپيوتر 20 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 20 -   غيرانتفاعي 18943  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 

 ) 2عه علوم كامپيوتر (كد ضريب مجمو - 1209
 روزانه 18944  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 -  

 روزانه 18945  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18946  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 15 - 
 روزانه 18947  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - 

 روزانه 18948  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 - 
 روزانه 18950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 18951  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 5 -
 روزانه 18952  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 9 - 
 روزانه 18953  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 - 

 روزانه 18954  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18955  تهران -لزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ا بيوانفورماتيك - 10 فقط زن

اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 
 شود

 روزانه 18956  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 6 -
اين رشته در گروه -فاقد خوابگاه

 روزانه 18957  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 4 - بيوفيزيك اجرا مي شود.
 روزانه 18958  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 8 - 
 روزانه 18959  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 5 - 
 نوبت دوم 18960  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 
 نوبت دوم 18961  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

 نوبت دوم 18962  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 
 نوبت دوم 18964  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 1 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18965  دانشگاه تهران دانش علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و 3 -
 نوبت دوم 18966  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18967  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 8 - 
 نوبت دوم 18968  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 

 مجازي دولتي 18969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 40 - ش محورآموز
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 

 مجازي دولتي 18970  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 30 - آموزش محور -شود. 
 پرديس خودگردان 18971  زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

 پرديس خودگردان 18972  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 18973  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -شود. 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 18974  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 10 -

 پرديس خودگردان 18975  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 
 غيرانتفاعي 18976  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني و دانشعلوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم  20 - 
 غيرانتفاعي 18977  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوانفورماتيك 20 - 

ي غيرانتفاعيمجاز 18978  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 40 - آموزش محور  

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 18979  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -  
 روزانه 18980  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18981  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 18982  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - نفقط ز
 روزانه 18983  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18984  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 ياهي گرايش فيزيولوژيشناسي گزيست 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18985  كرمان

 روزانه 18986  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18987  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 18988  دانشگاه تهران ي گياهي گرايش فيزيولوژيشناسزيست 4 - 
 روزانه 18989  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18990  دانشگاه دامغان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18991  كرمانشاه -ه رازي دانشگا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18992  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18993  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18994  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 

 روزانه 18995  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - در انتهاي دفترچه شرايط
 روزانه 18996  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18997  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي گرايش فيزيولوژيشناسي گياهزيست 6 - 
 روزانه 18999  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 19000  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 19001  دانشگاه شيراز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژييستز 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19002  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19003  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19004  رشت -ن دانشگاه گيال شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19005  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 19006  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
زانهرو 19007  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 -   
 روزانه 19008  دانشگاه مراغه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19009  دانشگاه مالير شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 
 روزانه 19010  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19011  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19012  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19013  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19014  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19015  دانشگاه تبريز گرايش فيزيولوژي شناسي گياهيزيست 5 - 
 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19016  كرمان

 نوبت دوم 19017  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 


