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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 14757  آبيك -ي بصير موسسه غيرانتفاع حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14758  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14759  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14760  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14761  تنكابن -رانتفاعي شفق موسسه غي حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14762  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14763  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 20 - 
يغيرانتفاع 14764  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابرسي 20 -   
 غيرانتفاعي 14765  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 20 - 

 ) 3مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14766  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 7 -  

 روزانه 14767  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت 9 - فقط زن
 روزانه 14768  شگاه ايالمدان حسابداري مديريت 8 - 
 روزانه 14769  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - 
 روزانه 14770  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14771  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 6 - 
ومنوبت د 14772  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 3 -   

 نوبت دوم 14773  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14774  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 4 - 
 نوبت دوم 14775  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 1 - 
 نوبت دوم 14776  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 4 - 
 نوبت دوم 14777  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 3 - 

 پرديس خودگردان 14778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14779  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14780  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  داري مديريتحساب 20 - 
 غيرانتفاعي 14781  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14782  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14783  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14784  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14785  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14786  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14787  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14788  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14789  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14790  گنبدكاووس -لستان موسسه غيرانتفاعي شرق گ حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14791  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14792  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14793  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14794  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14795  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي  حسابداري مديريت 20 - 

 ) 4مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14796  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 -  
 نوبت دوم 14797  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 3 - 
 پرديس خودگردان 14798  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 غيرانتفاعي 14799  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

 ) 1(كد ضريب  مطالعات زنان - 1137
 روزانه 14800  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 -  

 روزانه 14801  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 8 - فقط زن
 روزانه 14802  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 
 روزانه 14803  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 

 روزانه 14804  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   دهمطالعات زنان گرايش زن و خانوا 6 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14805  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14806  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 
 روزانه 14807  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 روزانه 14808  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انوادهمطالعات زنان گرايش زن و خ 10 - 

 روزانه 14809  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14810  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - 
 نوبت دوم 14811  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - 

 نوبت دوم 14812  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ممطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسال 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14813  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 
 نوبت دوم 14814  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 

 نوبت دوم 14815  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  و خانواده مطالعات زنان گرايش زن 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14816  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14817  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14818  تبريز -گاه شهيد مدني آذربايجان دانش مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 
 نوبت دوم 14819  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 14820  خودگردان واقع در كرج)

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14821  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14822  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14823  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14824  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش  -نتهاي دفترچه توضيحات در ا

 مجازي غيرانتفاعي 14825  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 20 - محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

رانتفاعيمجازي غي 14826  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - محور  

 ) 1مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14827  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -  

 روزانه 14828  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14829  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14830  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 روزانه 14831  واحد قم -اي جمهوري اسالمي ايران دانشكده صدا و سيم اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -
 روزانه 14832  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 

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

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط زن

 روزانه 14833  تهران -ين (ع ) دانشگاه جامع امام حس مطالعات فرهنگي و رسانه 8 -

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 14834  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 -

 روزانه 14835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 - 
 نوبت دوم 14836  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 

 نوبت دوم 14837  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14838  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  -ه طالب ويژ
 نوبت دوم 14839  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -

 نوبت دوم 14840  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 3 - 
 نوبت دوم 14841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 8 - 

 پرديس خودگردان 14842  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14843  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14844  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14845  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14846  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 14847  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - فقط مرد -ي دفترچه شرايط در انتها
 غيرانتفاعي 14848  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14849  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 

 غيرانتفاعي 14850  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  ارتباطات گرايش حج و زيارت 20 - محل تحصيل واحد قم
غيرانتفاعيمجازي  14851  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط مرد -آموزش محور   

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 14852  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط زن -محور 

 غيرانتفاعي 26528  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 7 -  
 ) 2رتباطات اجتماعي (كد ضريب مجموعه علوم ا - 1138

 روزانه 14853  دانشگاه تهران مديريت رسانه 7 -  
 روزانه 14855  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 


