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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
وضيحاتت  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22839  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 

 روزانه 22840  دانشگاه تربيت مدرس ايش بيومتريالمهندسي پزشكي گر 5 - هاي بين رشته اي
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 روزانه 22841  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - علوم و فناوري هاي بين رشته اي
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22842  ندانشگاه تهرا مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 -

 روزانه 22843  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 
 روزانه 22844  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 22845  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22846  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

 روزانه 22847  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 روزانه 22848  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 

 روزانه 22849  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22850  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 12 - 
 روزانه 22851  دشت كرج مشكين -پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22852  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 22853  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 7 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 1 -

 نوبت دوم 22858  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22859  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -

 نوبت دوم 22860  دانشگاه سمنان رايش بيومتريالمهندسي پزشكي گ 4 - 
 نوبت دوم 22861  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 22862  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -
 نوبت دوم 22863  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ريالمهندسي پزشكي گرايش بيومت 3 - 
 نوبت دوم 22864  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - 
 نوبت دوم 22865  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22866  دانشگاه تهران فتمهندسي پزشكي گرايش با 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 22867  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 3 -
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 

دانپرديس خودگر 22868  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - هاي بين رشته اي  

 پرديس خودگردان 22869  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  پرديس خودگردان 22870  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -

 غيرانتفاعي 22871  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هندسي پزشكي گرايش بيومتريالم 20 - 
ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273  ) 1نانوفناوري 

 روزانه 22873  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 12 -  
 روزانه 22874  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 روزانه 22875  دانشگاه تربيت مدرس اوري گرايش نانوموادنانوفن 8 - 

 روزانه 22876  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22877  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 11 - 
هروزان 22878  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 18 -   
 روزانه 22879  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 12 - 

 روزانه 22880  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22881  نتهرا -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 22882  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 7 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

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

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

 روزانه 22884  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) نانوفناوري گرايش نانومواد 6 -

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

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

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

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22883  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

 روزانه 22885  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين  روزانه 22886  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 16 -

 روزانه 22887  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22888  رشت -دانشگاه گيالن  فناوري گرايش نانوموادنانو 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273ادامه    ) 1نانوفناوري 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22889  دانشگاه مراغه نوموادنانوفناوري گرايش نا 14 - 
 روزانه 22890  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 نوبت دوم 22891  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 نوبت دوم 22892  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 1 - 
 نوبت دوم 22893  دانشگاه سمنان ي گرايش نانوموادنانوفناور 6 - 

 نوبت دوم 22894  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22895  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 

رت دارا بودن پذيرفته شدگان در صو"
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 22897  لك اشتردانشگاه صنعتي ما نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

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

 نوبت دوم 22896  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) نانومواد نانوفناوري گرايش 6 -

 نوبت دوم 22898  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين  نوبت دوم 22899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 -

 نوبت دوم 22900  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي دولتي 22901  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22902  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  وموادنانوفناوري گرايش نان 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22903  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22904  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 

 ) 1) (كد ضريب ITهندسي فناوري اطالعات (مجموعه م - 1276

 مهندسي فناوري اطالعات 10 -  
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22905  كرمان
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه 22906  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 9 -

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
اي توسط دانشكده هاي رياضي و رشته 

علوم كامپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 
و مهندسي كامپيوتر و برق انجام مي 

 شود

 روزانه 22907  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 10 -

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22908  دانشگاه اصفهان

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22909  كرمان
امور آموزشي اين رشته گرايش بين 

رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 
علوم كاپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 

 و مهندسي كامپيوتر انجام مي شود

- 8 
اوري اطالعات گرايش تجارت مهندسي فن
 الكترونيكي

 روزانه 22910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22911  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22912  تهران -ت ايران دانشگاه علم و صنع

 10 - فقط زن
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22913  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22914  دانشگاه قم

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22915  انشگاه بيرجندد

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22916  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22917  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 9 
عات گرايش مديريت مهندسي فناوري اطال
 سيستم هاي اطالعاتي

 روزانه 22918  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 


