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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204مه ادا
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 17927  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17928  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17929  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17930  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17931  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17932  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17933  مركز مشهد -ر استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نو فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17934  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 

 غيرانتفاعي 17935  تهران -خاتم دانشگاه غيرانتفاعي  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205
 روزانه 17936  دانشگاه اصفهان فوتونيك 4 -  

 روزانه 17937  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 6 - فقط زن
 روزانه 17938  دانشگاه بناب فوتونيك 10 - 
 روزانه 17939  دانشگاه تبريز فوتونيك 16 - 
 فوتونيك 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17940  كرمان

 روزانه 17941  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 6 - 
 روزانه 17942  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 3 - 
 روزانه 17943  شاهكرمان -دانشگاه رازي  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17944  دانشگاه زنجان فوتونيك 7 - 
 روزانه 17945  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17946  دانشگاه شهركرد فوتونيك 5 - 
 روزانه 17947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 13 - 
 روزانه 17948  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 17 - 
 روزانه 17949  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 15 - 
 روزانه 17950  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17951  دانشگاه كاشان فوتونيك 5 - 
 روزانه 17952  سنندج -دانشگاه كردستان  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17953  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17954  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17955  دانشگاه مالير فوتونيك 15 - 
 روزانه 17956  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 8 - 
 نوبت دوم 17957  دانشگاه اصفهان فوتونيك 2 - 

 نوبت دوم 17958  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17959  دانشگاه تبريز فوتونيك 11 - 
 نوبت دوم 17960  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17961  دانشگاه زنجان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17962  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 4 - 
 نوبت دوم 17963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 3 - 
 نوبت دوم 17964  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17965  دانشگاه كاشان فوتونيك 3 - 
 نوبت دوم 17966  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17967  دانشگاه مالير فوتونيك 5 - 
 نوبت دوم 17968  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نيكفوتو 4 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17969  دانشگاه تبريز فوتونيك 16 -
 پرديس خودگردان 17970  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17971  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 17 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 17972  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

اختصاصي وزارت دفاع و  شرايط عمومي و
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
  شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

 روزانه 17973  هان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصف مهندسي الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 7 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

ايط علمي الزم (درج شده در و شر
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 روزانه 17974  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

در صورت دارا بودن پذيرفته شدگان 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 17975  ك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مال مهندسي الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 فترچهدر انتهاي د

 نوبت دوم 17976  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 17977  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 -  
 روزانه 17978  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17979  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17980  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17981  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17982  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 روزانه 17983  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17984  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و مولكوليشناسي سلولي زيست 5 - 
 روزانه 17985  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17986  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 

 روزانه 17987  شيرازدانشگاه  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17988  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17989  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 روزانه 17990  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17991  بابلسر -دانشگاه مازندران  سي سلولي و مولكوليشنازيست 4 - 
 روزانه 17992  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17993  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 8 - 
 روزانه 17994  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17995  اه تربيت مدرسدانشگ ريززيست فناوري 5 - 

 روزانه 17996  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 17997  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 7 -

 روزانه 17998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 9 - 
 روزانه 17999  دانشگاه تهران تيانسان شناسي زيس 4 - 
 نوبت دوم 18000  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 18001  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 18002  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18003  سبزوار -ه حكيم سبزواري دانشگا شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18004  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18005  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18006  تبريز -ايجان دانشگاه شهيد مدني آذرب شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 18007  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18008  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
ومنوبت د 18009  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -   
 نوبت دوم 18010  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 4 - 
 نوبت دوم 18011  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 


