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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2ليمر (كد ضريب مهندسي پ - 1255ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20424  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 15 - 
 روزانه 20425  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي سيونمهندسي پليمر گرايش پليمريزا 3 - 

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 نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20426  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت 7 -

 نوبت دوم 20427  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 - 
 نوبت دوم 20428  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 6 - 

يرفته شدگان در صورت دارا بودن پذ"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 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

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20429  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يتمهندسي پليمر گرايش كامپوز 7 -

 پرديس خودگردان 20430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 

 ) 1مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20431  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 -  
 روزانه 20432  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي كشتي گرايش سازه كشتيمعمار 10 - 
 روزانه 20433  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 روزانه 20434  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20435  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كشتيمعماري كشتي گرايش سازه  6 - 
 نوبت دوم 20436  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 نوبت دوم 20437  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 - 
 نوبت دوم 20438  اني بابلدانشگاه صنعتي نوشيرو معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 پرديس خودگردان 20439  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 ) 2مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20440  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 -  
 روزانه 20441  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار درومكانيك كشتيمعماري كشتي گرايش هي 15 - 
 روزانه 20442  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 روزانه 20443  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  يش هيدرومكانيك كشتيمعماري كشتي گرا 6 -

 روزانه 20444  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 12 - 
 نوبت دوم 20445  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 - 
 نوبت دوم 20446  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 15 - 
 نوبت دوم 20447  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 مرد فقط -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20448  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 پرديس خودگردان 20449  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 5 - 

 ) 3مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

  - 14 
رايش مهندسي ساخت در معماري كشتي گ

 صنايع دريايي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20450  بندرعباس)

 - 6 
معماري كشتي گرايش مهندسي ساخت در 

 صنايع دريايي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20451  بندرعباس)

 ) 1(كد ضريب مجموعه مهندسي شيمي  - 1257
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -    روزانه 20452  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20453  دانشگاه اردكان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20454  دانشگاه تربيت مدرس

ندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمه 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20455  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20456  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20457  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيم 20 -   روزانه 20458  دانشگاه سمنان
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

وسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترم 8 -   روزانه 20459  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20460  دانشگاه شيراز

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 15 -   روزانه 20462  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20463  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20464  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
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 نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

يمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي ش 5 -  روزانه 20465  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20466  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20467  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20468  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20469  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20470  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 روزانه 20471  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20472  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20473  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20474  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

 روزانه 20475  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - فاقد خوابگاه
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 روزانه 20476  فومن استان گيالن)

 رآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش ف 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع 

 روزانه 20477  در رضوان شهر استان گيالن)
 روزانه 20478  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20479  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 روزانه 20480  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20481  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20482  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 

 روزانه 20483  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 20484  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20485  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  7 - 
 روزانه 20487  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20488  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20489  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  7 - 

 روزانه 20490  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20491  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20492  دانشگاه صنعتي كرمانشاه يندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآ 20 - 
 روزانه 20493  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20494  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20495  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  اي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآينده 16 - 
 روزانه 20496  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20497  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20498  گرگان -اه گلستان دانشگ مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 روزانه 20499  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20500  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20501  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 - 
 روزانه 20502  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20503  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20504  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20505  دانشگاه تربيت مدرس ي فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراح 5 - 

 روزانه 20506  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20507  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 25 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20508  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

يليدوره تحص  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20509  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20510  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 19 - 
 روزانه 20511  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20512  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي گر 20 - 
 روزانه 20513  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 

 روزانه 20514  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20515  دانشگاه صنعتي اروميه طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 20 - 
 روزانه 20516  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20517  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20518  تهران -نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20519  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20520  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 

 روزانه 20521  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20522  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20523  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 

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

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

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

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20524  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 روزانه 20525  گاه صنعتي نوشيرواني بابلدانش مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20526  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 روزانه 20527  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20528  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20529  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20530  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20531  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20532  بابلسر -انشگاه مازندران د مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 - 
 روزانه 20533  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20534  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20535  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 روزانه 20536  دانشگاه سمنان سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 
 روزانه 20537  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 12 - 

 روزانه 20538  دانشگاه شيراز ازي و كنترلسسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20539  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 8 - 

 روزانه 20540  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20541  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازي و كنترلسازي، شبيهيش مدلمهندسي شيمي گرا 8 - 
 روزانه 20542  دانشگاه فردوسي مشهد سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 5 - 
 روزانه 20543  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20544  دانشگاه تبريز تمهندسي شيمي گرايش محيط زيس 5 - 
 روزانه 20545  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - 
 روزانه 20546  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 15 - 
 روزانه 20547  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 9 - 

 روزانه 20548  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20549  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - 
 روزانه 20550  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 19 - 
 روزانه 20551  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 

 روزانه 20552  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20553  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 11 - 
 روزانه 20554  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 4 - 

 روزانه 20555  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 - حات در انتهاي دفترچهتوضي
 روزانه 20556  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 14 - 
 روزانه 20557  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 - 
 سي شيمي گرايش صنايع پتروشيميمهند 11 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20558  بندر ماهشهر)

 روزانه 20559  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 - 
 روزانه 20560  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 - 
 روزانه 20561  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدنيمه 8 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20562  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 - 
 روزانه 20563  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20564  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين

 روزانه 20565  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سي شيمي گرايش نانوفناوريمهند 5 - 
 روزانه 20566  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 روزانه 20567  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 روزانه 20568  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20569  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 15 -

 روزانه 20570  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20571  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ليمرمهندسي شيمي گرايش پ 8 - 

 روزانه 20572  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20573  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
وزانهر 20574  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 -   
 روزانه 20575  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 

 روزانه 20576  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20577  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 - 
 روزانه 20578  دانشگاه فردوسي مشهد يش پليمرمهندسي شيمي گرا 12 - 
 روزانه 20579  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - 
 روزانه 20580  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 12 - 
 روزانه 20581  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20582  دانشگاه سمنان هاي انتقالگرايش پديدهمهندسي شيمي  10 - 
 روزانه 20583  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 14 - 
 روزانه 20584  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 روزانه 20585  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  انتقال هايمهندسي شيمي گرايش پديده 15 - 
 روزانه 20586  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20587  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20588  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 - 
 روزانه 20589  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 روزانه 20590  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 18 - 
 روزانه 20591  بندر عباس - دانشگاه هرمزگان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 روزانه 20592  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 5 - 

 روزانه 20593  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 20594  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 -

 روزانه 20595  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 11 - 
 روزانه 20596  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 - 

 روزانه 20597  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20598  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 5 - 

 روزانه 20599  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20600  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 20601  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20602  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 - وزانهر 20603  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 3 - مهندسي انرژي  روزانه 20604  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 -  روزانه 20605  دانشگاه تهران

دانشكده مهندسي انرژي محل تحصيل هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 20606  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 20607  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيي سيستممهندس 3 -   روزانه 20608  دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20609  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 زيست محيط
 روزانه 20610  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 2 - مهندسي انرژي

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20611  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 7 -   روزانه 20612  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فنّاوري

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 20613  دانشگاه تهران



 
 

 247  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 20614  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 - فقط مرد هروزان 20615  دانشگاه قم  

محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 
 روزانه 20616  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 - هاي بين رشته اي

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 20617  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 20618  مشكين دشت كرج -انرژي  پژوهشگاه مواد و هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - 
 روزانه 20619  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20620  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20621  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي 10 -   نوبت دوم 20622  دانشگاه سمنان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   نوبت دوم 20623  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20624  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   نوبت دوم 20625  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

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 
در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -  نوبت دوم 20626  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   نوبت دوم 20627  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
رموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ت 3 -   نوبت دوم 20628  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20629  دانشگاه كاشان
 نوبت دوم 20630  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 نوبت دوم 20631  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20632  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 نوبت دوم 20633  فومن استان گيالن)

 هاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيند 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع 

 نوبت دوم 20634  در رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20635  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20636  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20637  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20638  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20639  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20640  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20641  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 17 - 
 نوبت دوم 20642  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20643  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20644  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20645  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20646  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  ندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمه 8 - 
 نوبت دوم 20647  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20648  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20649  گرگان -دانشگاه گلستان  ايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گر 6 - 
 نوبت دوم 20650  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20651  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20652  دانشگاه ياسوج ي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندها 7 - 
 نوبت دوم 20653  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20654  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20655  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 نوبت دوم 20656  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 
 نوبت دوم 20657  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20658  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 نوبت دوم 20659  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ندمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآي 10 - 
 نوبت دوم 20660  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20661  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20662  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20663  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20664  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
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پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20665  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

ت دفاع و شرايط عمومي و اختصاصي وزار
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

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20666  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 نوبت دوم 20667  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ي شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندس 6 - 
 نوبت دوم 20668  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 نوبت دوم 20669  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20670  دانشگاه فردوسي مشهد فرآيند مهندسي شيمي گرايش طراحي 2 - 
 نوبت دوم 20671  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20672  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
ومنوبت د 20673  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -   
 نوبت دوم 20674  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 نوبت دوم 20675  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 نوبت دوم 20676  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20677  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازي و كنترلسازي، شبيهرايش مدلمهندسي شيمي گ 6 - 
 نوبت دوم 20678  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - 
 نوبت دوم 20679  دانشگاه فردوسي مشهد سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - 
 نوبت دوم 20680  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20681  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 20682  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20683  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 10 - 
 نوبت دوم 20684  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20685  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 20686  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 20687  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش محيط زيست مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 20688  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20689  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 1 - 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 4 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -صنعتي اميركبير دانشگاه 
 نوبت دوم 20690  بندر ماهشهر)

 نوبت دوم 20691  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 20692  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 20693  گاه تبريزدانش مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20694  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 10 - 
 نوبت دوم 20695  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20696  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20697  دانشگاه كاشان مي گرايش نانوفناوريمهندسي شي 3 - 
 نوبت دوم 20698  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20699  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20700  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
 نوبت دوم 20701  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20702  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20703  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20704  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20705  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 نوبت دوم 20706  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 نوبت دوم 20707  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 نوبت دوم 20708  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالسي شيمي گرايش پديدهمهند 3 - 
 نوبت دوم 20709  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 - 
 نوبت دوم 20710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 1 - 
 نوبت دوم 20711  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالرايش پديدهمهندسي شيمي گ 5 - 
 نوبت دوم 20712  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20713  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 

نوين محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  نوبت دوم 20714  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 3 -
اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 1 -   نوبت دوم 20715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 20716  دانشگاه تهران
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 20717  دانشگاه كاشان
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محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 20718  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  نوبت دوم 20719  دانشگاه تهران

وم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده عل  نوبت دوم 20720  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 20721  دانشگاه كاشان
 مجازي دولتي 20722  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20723  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20724  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور

ايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20725  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   پرديس خودگردان 20726  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 -  خودگردان پرديس 20727  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20728  دانشگاه كاشان
 پرديس خودگردان 20729  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20730  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گ 4 - 
 پرديس خودگردان 20731  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20732  دانشگاه صنعتي اصفهان ندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20733  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20734  تهران -انشگاه علم و صنعت ايران د مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20735  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20736  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20737  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20738  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20739  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 20740  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20741  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20742  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20743  زاهدان -تان دانشگاه سيستان و بلوچس سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 
 پرديس خودگردان 20744  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 

 پرديس خودگردان 20745  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو  پرديس خودگردان 20746  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 -

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20747  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

زتبري محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20748  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 پرديس خودگردان 20749  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20750  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 پرديس خودگردان 20751  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 

 پرديس خودگردان 20752  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ر و پتروشيميبا همكاري پژوهشگاه پليم  پرديس خودگردان 20753  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 -

 پرديس خودگردان 20754  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 20755  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20756  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 20757  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  رآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي ف 8 - 
 پيام نور 20758  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 8 - 
ام نورپي 20759  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -   
 پيام نور 20760  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 - 
 پيام نور 20761  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 -   غيرانتفاعي 20762  آمل -ل دانشگاه غيرانتفاعي شما
 غيرانتفاعي 20763  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20764  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20765  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  يمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداساز 20 - 
 غيرانتفاعي 20766  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20767  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 غيرانتفاعي 20768  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  ي فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراح 20 - 
 غيرانتفاعي 20769  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 غيرانتفاعي 20770  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 20 - 
 غيرانتفاعي 20771  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  ي گرايش نانوفناوريمهندسي شيم 20 - 
 غيرانتفاعي 20772  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 
 غيرانتفاعي 20773  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 20774  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 - 
 غيرانتفاعي 20775  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مي گرايش پليمرمهندسي شي 20 - 
 غيرانتفاعي 20776  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 20 - 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 20 -  فاعيغيرانت 20777  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 -   غيرانتفاعي 20778  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 -   غيرانتفاعي 20779  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20780  دانشگاه اروميه هاسازي سيستمي صنايع گرايش بهينهمهندس 9 -  
 روزانه 20781  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 

 روزانه 20782  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - فقط زن
 روزانه 20783  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستمايع گرايش بهينهمهندسي صن 8 - 
 روزانه 20784  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 20785  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 

 روزانه 20786  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستمبهينه مهندسي صنايع گرايش 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20787  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 روزانه 20789  فومن استان گيالن)

 روزانه 20788  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 20790  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 20791  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20792  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20793  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 

 روزانه 20794  تهران -دانشگاه شاهد  هاازي سيستمسمهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20795  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20796  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20797  دانشگاه صنعتي اصفهان اهسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20799  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20798  گرمسار)

 روزانه 20800  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستميع گرايش بهينهمهندسي صنا 9 - 
 روزانه 20801  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 20802  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 20803  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - ات در انتهاي دفترچهتوضيح
 روزانه 20804  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 20805  رانته -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 20806  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 

 روزانه 20808  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن
 روزانه 20807  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20809  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20810  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20811  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20812  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتش سيستممهندسي صنايع گراي 8 - 

 روزانه 20813  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20814  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20815  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل المتهاي سمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20816  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - 

 روزانه 20817  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

ختصاصي وزارت دفاع و شرايط عمومي و ا
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

 محل تحصيل تهران -

نهروزا 20818  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 7 -  

 روزانه 20819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 4 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  روزانه 20820  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 9 -

 روزانه 20821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 7 - 
 روزانه 20822  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 


