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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 17837  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 -  

 روزانه 17838  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17839  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17840  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17841  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 11 - 
 روزانه 17842  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17843  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17844  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17845  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17846  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 روزانه 17847  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17848  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17849  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 9 - 
 روزانه 17850  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17851  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17852  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17853  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 6 - 
 روزانه 17854  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17855  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 5 - 
 روزانه 17856  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 17857  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 8 -
 روزانه 17858  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 8 - 
 روزانه 17859  دانشگاه شيراز ريززيست فناوري 6 - 
 روزانه 17860  دانشگاه تربيت مدرس هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 6 - 
 روزانه 17861  دانشگاه تهران هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 6 - 
 نوبت دوم 17862  اصفهاندانشگاه  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17863  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 نوبت دوم 17864  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 17865  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 17866  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سلولي و مولكوليشناسي زيست 3 - 
 نوبت دوم 17867  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 17868  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 17869  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17870  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17871  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 3 - 
 نوبت دوم 17872  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 17873  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17874  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  17875  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 7 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17876  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 8 -
 پرديس خودگردان 17877  دانشگاه تربيت مدرس هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 3 - 
 غيرانتفاعي 17878  تهران -فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي علم و  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 17879  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 17880  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -
 غيرانتفاعي 17881  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 غيرانتفاعي 17882  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 17883  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 غيرانتفاعي 17884  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 غيرانتفاعي 17885  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  فنّاوريزيست 12 - 
 غيرانتفاعي 17886  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ريززيست فناوري 4 - 
 غيرانتفاعي 17887  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 20 - 

 ) 2سلولي و مولكولي (كد ضريب شناسي زيست - 1206
 روزانه 17888  دانشگاه اراك ژنتيك 5 -  

 روزانه 17889  دانشگاه اصفهان ژنتيك 7 - 
 روزانه 17890  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 - 
 روزانه 17891  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - 
 روزانه 17892  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17893  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 7 - 
 روزانه 17894  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 روزانه 17895  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 
 روزانه 17896  دانشگاه شهركرد ژنتيك 9 - 
 روزانه 17897  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17899  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17900  دانشگاه گنبد ژنتيك 16 - 
 روزانه 17901  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 18 - 
 روزانه 17902  دانشگاه مراغه ژنتيك 6 - 
 روزانه 17903  دانشگاه يزد ژنتيك 9 - 
 نوبت دوم 17904  دانشگاه اراك ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 17905  دانشگاه اصفهان ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17906  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17907  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17908  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 نوبت دوم 17909  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 17910  دانشگاه يزد ژنتيك 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17911  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17912  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17913  دانشگاه زابل ژنتيك 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17915  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 15 -

 پيام نور 17916  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ژنتيك 10 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 17917  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 -

با همكاري بنياد 
 هاي نادربيماري

 غيرانتفاعي 17918  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 18 -

 غيرانتفاعي 17919  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17920  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ژنتيك 20 - 

 غيرانتفاعي 17921  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  ژنتيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 17922  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17923  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17924  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ژنتيك 18 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 7 -  فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17925  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17926  دانشگاه ايالم

 - 3 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17927  دانشگاه تبريز

شرايط در انتهاي دفترچه - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17928  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زابيماري هايميكروب
 روزانه 17929  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17931  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17932  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17933  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 17934  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17935  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17936  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 17937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17938  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 6 - 
 روزانه 17939  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 

 روزانه 17940  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 8 - فقط زن
 روزانه 17941  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 
 روزانه 17942  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش محيطي ميكروبيولوژي 5 - 
 روزانه 17943  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 

 2 - فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17944  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
گرايش زيست شناسي ميكروبيولوژي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17945  دانشگاه ايالم

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17946  دانشگاه تبريز

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17948  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17949  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 17950  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 17951  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17952  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17953  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17954  دانشگاه تهران محيطي ميكروبيولوژي گرايش 1 - 
 نوبت دوم 17955  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 17956  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاهاي بيماريميكروب

 پرديس خودگردان 17957  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 پرديس خودگردان 17958  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 -



 
 

 231  

 

  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 محيطيميكروبيولوژي گرايش  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17960  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17961  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

همكاري بنياد با 
 هاي نادربيماري

- 18 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17962  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 17 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17963  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 10 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17964  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17965  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زابيماريهاي ميكروب
 غيرانتفاعي 17966  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17967  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

 - 12 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17968  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17969  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 17970  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 -
 غيرانتفاعي 17971  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 غيرانتفاعي 17972  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 10 - 
 غيرانتفاعي 17973  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 

 ) 4و مولكولي (كد ضريب شناسي سلولي زيست - 1206
 روزانه 17974  دانشگاه اراك بيوشيمي 5 -  

 روزانه 17975  دانشگاه اروميه بيوشيمي 8 - 
 روزانه 17976  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 5 - 

 روزانه 17977  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 6 - فقط زن
 روزانه 17978  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 - 
 بيوشيمي 10 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17979  كرمان

 روزانه 17980  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 9 - 
 روزانه 17981  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - 
 روزانه 17982  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17983  دانشگاه تهران بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17984  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 12 - 
 روزانه 17985  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 11 - 
 روزانه 17986  دانشگاه دامغان بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17987  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17988  دانشگاه زنجان بيوشيمي 10 - 
 روزانه 17989  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17990  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17991  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 17992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 17993  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 6 - 
 روزانه 17994  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 8 - 

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

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

به استخدام مالك اشتر) 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 17995  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 17996  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 3 - 
 روزانه 17997  دانشگاه كاشان بيوشيمي 22 - 
 روزانه 17998  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوشيمي 10 - 
 روزانه 17999  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18000  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18001  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18002  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 16 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18003  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 5

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18004  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي علوم جرم شناسي امنيتي - 19
 نوبت دوم 18005  دانشگاه اراك بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18006  دانشگاه اروميه بيوشيمي 2 - 
دومنوبت  18007  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 3 -   

 نوبت دوم 18008  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18009  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 بيوشيمي 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 18010  كرمان

 نوبت دوم 18011  دانشگاه تهران بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18012  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18013  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18014  دانشگاه دامغان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18015  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18016  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18017  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 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 خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18018  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -

 نوبت دوم 18019  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18020  دانشگاه كاشان بيوشيمي 8 - 
 نوبت دوم 18021  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18022  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18023  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18024  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18026  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 5 -
 پيام نور 18027  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18028  تهران شرق -تهران دانشگاه پيام نور استان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18029  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18030  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18031  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 غيرانتفاعي 18032  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18033  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18034  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  بيوشيمي 15 - 
 غيرانتفاعي 18035  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  بيوشيمي 20 - 

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18036  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن

 روزانه 18037  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 3 - 
 روزانه 18038  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 7 - 
 روزانه 18039  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 4 - 
 روزانه 18040  تربيت مدرسدانشگاه  بيوفيزيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18041  دانشگاه تهران بيوفيزيك 6 - 
 روزانه 18042  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 18043  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18044  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 18045  دانشگاه تهران بيوفيزيك 4 - 
 نوبت دوم 18046  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 18047  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18048  استهبانمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 - 
 پيام نور 18049  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18050  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 -  

 روزانه 18051  تهران -(ويژه خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) فنّاوري گرايش ميكروبيزيست - 8 فقط زن
 روزانه 18052  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 روزانه 18053  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
 روزانه 18054  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 7 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   روزانه 18055  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 -
 روزانه 18056  دانشگاه شهركرد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18057  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18058  مشهددانشگاه فردوسي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
 روزانه 18059  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 

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 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 18060  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 نوبت دوم 18061  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18062  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) فنّاوري گرايش ميكروبيزيست - 2 فقط زن

 نوبت دوم 18063  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18064  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18065  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18066  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 نوبت دوم 18067  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 

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

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18068  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 4 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 18069  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 پيام نور 18071  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 18072  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 18 - 
 غيرانتفاعي 18073  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 18074  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 -
 غيرانتفاعي 18075  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  گرايش ميكروبيفنّاوري زيست 5 - 
 غيرانتفاعي 18076  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 - 
 غيرانتفاعي 18077  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

 ) 7مولكولي (كد ضريب شناسي سلولي و زيست - 1206
 روزانه 18078  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 5 -  

 فنّاوري گرايش دريازيست 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 18079  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 18080  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 10 - 
 روزانه 18081  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 13 - 
 روزانه 18082  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 نوبت دوم 18083  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 نوبت دوم 18084  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 3 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 18085  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 8شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  - 12 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18086  دانشگاه بيرجند
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 5 

فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18087  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 10 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18088  دانشگاه تهران

 - 2 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 18089  دانشگاه بيرجند
وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 26111  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 5 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 18090  دانشگاه تهران

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 فقط مرد -و پرورش آموزش 
 روزانه 18091  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 18092  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 20 -

 ) 10سلولي و مولكولي (كد ضريب شناسي زيست - 1206
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 18093  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 4 -  علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18094  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 1 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18095  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 11 -  

 روزانه 18096  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 20 - فقط زن
 روزانه 18097  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 14 - 


