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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17428  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 30 -  
 روزانه 17429  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17430  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17431  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17432  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - فقط زن
 روزانه 17433  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 
 روزانه 17434  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 12 - 
 روزانه 17435  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17436  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17437  ايه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پ فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 22 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17438  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -
 روزانه 17439  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه 17440  دانشگاه تربيت مدرس ايش فيزيك ماده چگالفيزيك گر 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17441  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17442  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17443  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17444  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17445  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17446  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17447  كرمانشاه -نشگاه رازي دا فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17448  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17449  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 25 - 
 روزانه 17450  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه 17451  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - اي دفترچهشرايط در انته
 روزانه 17452  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17453  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17454  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17455  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17456  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه 17457  شيراز دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17458  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17459  دانشگاه صنعتي اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17460  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17461  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك ماده چگالفيزيك گرايش  23 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17462  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -
هروزان 17463  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -   
 روزانه 17464  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17465  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17466  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
ي و اختصاصي وزارت دفاع شرايط عموم

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

 روزانه 17467  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

 روزانه 17468  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17469  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 17470  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17471  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - فقط زن
 روزانه 17472  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - فقط مرد

 روزانه 17473  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 
 روزانه 17474  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

سنندج (محل تحصيل دانشكده فني  -دانشگاه كردستان 
 روزانه 17475  و مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17476  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17477  رشت -گيالن دانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 29 - 
 روزانه 17478  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17479  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17480  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17481  دانشگاه مالير فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17482  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17483  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17484  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17485  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17486  دانشگاه اراك سمافيزيك گرايش فيزيك پال 8 - 

 روزانه 17487  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - فقط زن
 روزانه 17488  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 
 روزانه 17489  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17490  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17491  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17492  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17493  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17495  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17496  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17497  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  يك پالسمافيزيك گرايش فيز 2 - 
 روزانه 17498  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - 
 روزانه 17499  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 - 
 روزانه 17500  تهران -يران دانشگاه علم و صنعت ا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17501  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17502  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17503  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17504  اردبيل -ه محقق اردبيلي دانشگا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 15 - 
 روزانه 17505  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17506  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 
 روزانه 17507  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17508  دانشگاه بيرجند ايايش فيزيك هستهفيزيك گر 9 - 
 روزانه 17509  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17510  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17511  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17512  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -

 روزانه 17513  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17514  بوشهر -ارس دانشگاه خليج ف ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 
 روزانه 17515  دانشگاه دامغان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17516  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17517  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17518  زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه سي ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17519  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17520  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 

 روزانه 17521  دانشگاه شيراز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17522  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17523  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 14 - 
 روزانه 17524  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17525  گاه فردوسي مشهددانش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17526  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17527  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17528  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17529  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 - 
 روزانه 17530  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17531  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17532  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17533  دانشگاه اراك هابنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات  5 - 
 روزانه 17534  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 

 روزانه 17535  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - فقط زن
 روزانه 17536  دانشگاه ايالم هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 10 - 
 روزانه 17537  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
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 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17538  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17539  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17540  شگاه تفرشدان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17541  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17542  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17543  اهكرمانش -دانشگاه رازي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17544  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 - 
 روزانه 17545  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 
 روزانه 17546  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 17 - 
 روزانه 17547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17548  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17549  تبريز -ي آذربايجان دانشگاه شهيد مدن هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 

 روزانه 17550  دانشگاه شيراز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17551  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 11 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17552  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 -
 روزانه 17553  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17554  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 روزانه 17555  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17556  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 15 - 

 روزانه 17557  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - فقط زن
 روزانه 17558  دانشگاه كاشان هايك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيز 8 - 
 روزانه 17559  سنندج -دانشگاه كردستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17560  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17561  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيا 2 - 
 روزانه 17562  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 روزانه 17563  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 - 
 روزانه 17564  دانشگاه نيشابور هارات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذ 10 - 
 روزانه 17565  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 14 - 

 روزانه 17566  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 17567  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زيكفيزيك گرايش نجوم و اخترفي 6 - 
 روزانه 17568  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17569  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - 
 روزانه 17570  جاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زن فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 روزانه 17571  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 روزانه 17572  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - 
 روزانه 17573  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 15 - 
 روزانه 17574  دانشگاه سمنان اخترفيزيكفيزيك گرايش نجوم و  5 - 
 روزانه 17575  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 12 - 

 روزانه 17576  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17577  تهران -ير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نص فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 روزانه 17578  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17579  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17580  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17581  بابلسر -دانشگاه مازندران  زيك گرايش نجوم و اخترفيزيكفي 5 - 
 روزانه 17582  دانشگاه مراغه فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 روزانه 17583  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - فقط زن
 روزانه 17584  دانشگاه زنجان هاي پيچيدهفيزيك آماري و سامانه فيزيك گرايش 10 - 
 روزانه 17585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 6 - 

 روزانه 17586  دانشگاه شيراز هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17587  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 روزانه 17588  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17589  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

ني شاغل ويژه فرهنگيان رسمي يا پيما
 روزانه 17590  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17591  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17592  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 روزانه 17593  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17594  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17595  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17596  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيرانش و كيهانفيزيك گرايش گ 11 - 
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 روزانه 17597  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17598  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 

 روزانه 17599  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17600  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ناسيشفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

 روزانه 17601  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - فقط زن
 روزانه 17602  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17603  گرگان -ان دانشگاه گلست شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17604  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17605  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17606  دانشگاه مراغه شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17607  دانشگاه اراك پتيك و ليزرفيزيك گرايش ا 3 - 
 روزانه 17608  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17609  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 

 روزانه 17610  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - فقط زن
 روزانه 17611  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17612  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17613  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17614  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17615  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 17616  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17617  دانشگاه تربيت مدرس ك و ليزرفيزيك گرايش اپتي 5 - 
 روزانه 17618  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17619  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17620  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17621  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 -

 روزانه 17622  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17623  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه 17624  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 16 - 
 روزانه 17625  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17626  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17627  كرمان -هيد باهنر دانشگاه ش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
 روزانه 17628  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17629  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17630  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 14 - 

 روزانه 17631  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - وضيحات در انتهاي دفترچهت
 روزانه 17632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17633  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17634  دانشگاه صنعتي شيراز رايش اپتيك و ليزرفيزيك گ 9 - 
 روزانه 17635  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17636  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17637  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه 17638  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن
 روزانه 17639  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط مرد

 روزانه 17640  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
 روزانه 17641  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17642  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17643  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - 
 روزانه 17644  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17645  دانشگاه يزد ليزرفيزيك گرايش اپتيك و  10 - 
 روزانه 17646  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17647  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - 

 روزانه 17648  ازدانشگاه شير اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17649  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17650  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده  -خوابگاه فاقد 
 روزانه 17651  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي

 روزانه 17652  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 4 - 
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 روزانه 17653  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 6 - 
 روزانه 17654  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 17655  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 17656  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17657  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17658  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 مهندسي انرژي

 روزانه 17659  هرانت -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
 روزانه 17660  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 - 

 روزانه 17662  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17663  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 17664  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي

 روزانه 17665  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 - 
 فناوري پالسما 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17666  كرمان

 روزانه 17667  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 7 - 
 روزانه 17668  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 16 - 
 روزانه 17669  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 17670  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

تكنولوژي انرژي هاي انرژي گرايشمهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 17671  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 17672  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 مهندسي انرژي
- 1 

يش انرژي و هاي انرژي گرامهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 17673  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
امور آموزشي اين رشته گرايش بين 

رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  روزانه 17674  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

نشكده مهندسي انرژيمحل تحصيل دا هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 17675  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 17676  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 17677  دانشگاه اراك يزيكنانو ف 7 - 
 روزانه 17678  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17679  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 4 - 

 روزانه 17680  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 11 - فقط زن
 روزانه 17681  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 7 - 
 زيكنانو في 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17682  كرمان

 روزانه 17683  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 3 - 
 روزانه 17684  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17685  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17686  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 14 - 
 روزانه 17687  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17688  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 10 - 
 روزانه 17689  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17690  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17691  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك نانو 6 - 
 روزانه 17692  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 20 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 17693  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 10 - در وزارت آموزش و پرورش

پيماني شاغل ويژه فرهنگيان رسمي يا 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17694  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 17695  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

 روزانه 17696  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ي پيوسته فيزيك گرايش ماده چگالدكتر 4 - 
 روزانه 17697  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
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 - 3 
دكتري پيوسته فيزيك گرايش نجوم و 

 اخترفيزيك
 روزانه 17698  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 نوبت دوم 17699  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17700  دانشگاه اراك رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 1 - 
 نوبت دوم 17701  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

 نوبت دوم 17703  نتهرا -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17704  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17705  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 نوبت دوم 17707  دانشگاه تهران رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 4 - 
 نوبت دوم 17708  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17709  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17710  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17711  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 نوبت دوم 17712  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

 نوبت دوم 17713  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 17714  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17716  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17717  دانشگاه صنعتي اصفهان ماده چگال فيزيك گرايش فيزيك 13 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17718  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
منوبت دو 17719  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -   
 نوبت دوم 17720  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17721  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 

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

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

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

 نوبت دوم 17722  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

 نوبت دوم 17723  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17724  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17725  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17726  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17727  رشت -دانشگاه گيالن  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 10 - 
 نوبت دوم 17728  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17729  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17730  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 نوبت دوم 17731  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 نوبت دوم 17732  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17733  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 

 نوبت دوم 17734  تهران -واهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17735  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17736  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17737  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 17738  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زيك پالسمافيزيك گرايش في 1 - 
 نوبت دوم 17739  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17740  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17741  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17742  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17743  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17744  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17745  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17746  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17747  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17748  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 نوبت دوم 17749  دانشگاه تهران ايگرايش فيزيك هسته فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17750  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17751  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
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 نوبت دوم 17752  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17753  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17754  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 نوبت دوم 17755  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 نوبت دوم 17756  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17757  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17758  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 نوبت دوم 17759  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17760  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17761  دانشگاه نيشابور ايفيزيك هسته فيزيك گرايش 5 - 
 نوبت دوم 17762  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17763  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17764  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 

 نوبت دوم 17765  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17766  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
ت دومنوب 17767  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   
 نوبت دوم 17768  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17769  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17770  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 نوبت دوم 17771  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 نوبت دوم 17772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17773  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17774  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -
 نوبت دوم 17776  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هارات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذ 4 - 
 نوبت دوم 17777  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17778  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17779  دانشگاه فردوسي مشهد هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  3 - 
 نوبت دوم 17780  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 نوبت دوم 17781  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17782  دانشگاه نيشابور هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 6 - 
 نوبت دوم 17783  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 

 نوبت دوم 17784  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17785  دانشگاه تبريز فيزيكفيزيك گرايش نجوم و اختر 5 - 
 نوبت دوم 17786  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17787  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17788  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17789  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ش نجوم و اخترفيزيكفيزيك گراي 2 - 
 نوبت دوم 17790  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17791  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17792  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 نوبت دوم 17793  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17794  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 1 - 
 نوبت دوم 17795  دانشگاه تبريز شناسيگرايش گرانش و كيهان فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17796  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 نوبت دوم 17797  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17798  گاه سمناندانش شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17800  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17801  تهران -الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17802  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17803  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 نوبت دوم 17804  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17805  دانشگاه اروميه يزيك گرايش اپتيك و ليزرف 4 - 
 نوبت دوم 17806  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 نوبت دوم 17807  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -  فقط زن
 نوبت دوم 17808  همدان -ا دانشگاه بوعلي سين فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17809  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17810  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 نوبت دوم 17811  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
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 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 17812  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17813  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17814  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17815  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 نوبت دوم 17816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17817  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ك و ليزرفيزيك گرايش اپتي 3 - 
 نوبت دوم 17818  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17819  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17820  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رفيزيك گرايش اپتيك و ليز 5 - 
 نوبت دوم 17821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17822  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17823  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 نوبت دوم 17824  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17825  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17826  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17827  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17828  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 17829  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيتهمهندسي هس 1 - 
 نوبت دوم 17831  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17833  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 6 - 
 نوبت دوم 17834  بابلسر -دانشگاه مازندران  پالسما فناوري 2 - 

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 17835  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 17836  ه اراكدانشگا نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17837  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 1 - 

 نوبت دوم 17838  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 4 - فقط زن
 نوبت دوم 17839  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 17840  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17841  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17842  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 10 - 
 نوبت دوم 17843  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17844  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17845  بابلسر - دانشگاه مازندران نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17846  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 10 - 
 نوبت دوم 17847  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 10 - 

دگردانپرديس خو 17848  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17849  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 

 پرديس خودگردان 17850  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 17851  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -   

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 17852  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 17853  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17854  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17855  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17856  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
 پرديس خودگردان 17857  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17858  سنندج -دانشگاه كردستان  ده چگالفيزيك گرايش فيزيك ما 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17859  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 29 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17860  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17861  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17862  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 -
 پرديس خودگردان 17863  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 17864  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17865  دانشگاه تبريز ايرايش فيزيك هستهفيزيك گ 10 -

 پرديس خودگردان 17866  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 پرديس خودگردان 17867  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17868  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 17869  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17870  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17871  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هارايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گ 6 - 
 پرديس خودگردان 17872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17873  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هايدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه م 2 - 
 پرديس خودگردان 17874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 

 پرديس خودگردان 17875  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17876  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17877  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17878  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پرديس خودگردان 17879  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17880  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 17881  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17882  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيانش و كيهانفيزيك گرايش گر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17883  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17884  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
تبريز ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا  پرديس خودگردان 17885  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -

 پرديس خودگردان 17886  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 پرديس خودگردان 17887  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 17889  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 پرديس خودگردان 17890  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

 پرديس خودگردان 17891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 17892  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17893  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 3 - 
 پرديس خودگردان 17894  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 17895  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورندسي هستهمه 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 17897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش مهندسي پرتوپزشكياي گرايمهندسي هسته 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17898  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 -
دانپرديس خودگر 17899  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 17900  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 10 - 
 پرديس خودگردان 17901  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يام نورپ 17902  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -   
 پيام نور 17903  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17904  واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17905  تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17906  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17907  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17908  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  چگالفيزيك گرايش فيزيك ماده  10 - 
 پيام نور 17909  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17910  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17911  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  ك گرايش فيزيك ماده چگالفيزي 10 - 
 پيام نور 17912  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
ام نورپي 17913  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 -   
 پيام نور 17914  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17915  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17916  شرقتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17917  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17918  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17919  مركز همدان -ور استان همدان دانشگاه پيام ن ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17920  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17921  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17922  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17923  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17924  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هانظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و  10 - 
 پيام نور 17925  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17926  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
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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 -


