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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 7مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20278  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 20279  اردبيل -قق اردبيلي دانشگاه مح مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 20280  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 20281  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 20282  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 7 - 
ت دومنوب 20283  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 -   
 نوبت دوم 20284  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 20285  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 20286  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20287  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20288  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20289  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 1 - 

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

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

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

 نوبت دوم 20290  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 -

 نوبت دوم 20291  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 نوبت دوم 20292  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20293  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20294  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20295  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 7 -
 پرديس خودگردان 20296  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20297  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 20298  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ي مكاترونيكمهندس 20 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 20299  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 15 -

 غيرانتفاعي 20300  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي مكاترونيك 20 - 

 ) 8مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 روزانه 20301  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 13 -  فناوري هاي نوين
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 نوبت دوم 20302  تهران -علم و صنعت ايران  دانشگاه مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 - فناوري هاي نوين
محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 

 پرديس خودگردان 20303  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 13 - خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20304  دانشگاه تهران سي نفت گرايش اكتشافمهند 4 -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

 روزانه 20305  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 - 
 روزانه 20306  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 20307  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 روزانه 20308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 روزانه 20309  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 9 - 
 روزانه 20310  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 9 - 
هروزان 20311  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 -   

محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  نوبت دوم 20312  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 -
 نوبت دوم 20313  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 10 - 
 نوبت دوم 20314  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 نوبت دوم 20315  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش مهندسي نفت گرايش اكتشاف 1 - 
 نوبت دوم 20316  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20317  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 
 نوبت دوم 20318  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 پرديس خودگردان 20319  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 20320  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20321  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -  
 روزانه 20322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ندسي نفت گرايش حفاريمه 11 - 
 روزانه 20323  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي نفت گرايش حفاري 10 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20324  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش حفاري 15 - فقط مرد
 روزانه 20325  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 روزانه 20326  زتبري -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 9 - 
 روزانه 20327  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 9 - 
 روزانه 20328  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 

 روزانه 20329  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20330  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 روزانه 20331  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 11 - 

 روزانه 20332  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20333  حصيل واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل ت برداريمهندسي نفت گرايش بهره 15 - 
 روزانه 20334  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 روزانه 20335  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 9 - 
نهروزا 20336  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 -   

 روزانه 20337  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20338  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 5 - 
 نوبت دوم 20339  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20340  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - 
 نوبت دوم 20341  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 نوبت دوم 20342  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20343  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 نوبت دوم 20344  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريسي نفت گرايش بهرهمهند 1 - 
 نوبت دوم 20345  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 نوبت دوم 20346  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 - 
 پرديس خودگردان 20347  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يمهندسي نفت گرايش حفار 2 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20348  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20349  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20350  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
هروزان 20351  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 10 -    

 روزانه 20352  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20353  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - 
 روزانه 20354  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 
 روزانه 20355  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20356  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن 11 - 

 روزانه 20357  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20358  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20359  دانشگاه صنعتي اصفهان مخازن مهندسي نفت گرايش 6 - 
 روزانه 20360  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 روزانه 20361  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20362  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 

 روزانه 20363  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 2 - قد خوابگاهفا
 روزانه 20364  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 12 - 

 روزانه 20365  دانشگاه صنعت نفت مديريت مخازن هيدروكربوري 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 20366  دانشگاه تهران ايش مخازنمهندسي نفت گر 4 - 
 نوبت دوم 20367  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20368  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - 
 نوبت دوم 20369  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20370  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخازنمهندسي نفت گرايش  2 - 
 نوبت دوم 20371  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 نوبت دوم 20372  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 

 پرديس خودگردان 20373  دانشگاه تربيت مدرس مخازنمهندسي نفت گرايش  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 20374  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20375  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255
 روزانه 20376  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 -  
 روزانه 20377  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 


