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

 ) 5رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18715  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كاربردي گرايش علوم دادهرياضي  7 - 
 روزانه 18716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 7 - 
 روزانه 26054  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 9 - 
 روزانه 18717  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 9 - 
 روزانه 18718  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 - 
 روزانه 18719  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18720  تهران -شاهد دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 -
 نوبت دوم 18721  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 3 - 
 نوبت دوم 26055  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18722  تربيت مدرسدانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 -

 ) 6رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18723  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 6 -  

 نوبت دوم 18724  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 - 
 ) 7رياضي (كد ضريب  - 1208

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
 روزانه 18725  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 7 -

 روزانه 18726  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 8 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18727  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 20 -

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26114  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 7 -

 پيام نور 18728  مركز كرمان -استان كرمان دانشگاه پيام نور  آموزش رياضي 10 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 18729  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  آموزش رياضي 20 -

 غيرانتفاعي 18730  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 10 - 
 ) 8رياضي (كد ضريب  - 1208

  - 9 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18731  دانشگاه بجنورد

 - 12 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18732  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18733  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گرايش ساختارهاي جبر محاسبات نرم 

 منطقي
 روزانه 18734  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 نوبت دوم 18735  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
 روزانه 18736  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 14 -  

با گذراندن دروس 
گرايش هاي محاسبات 

علمي يا نظريه محاسبه در 
يكي از اين گرايش ها 

 دانش آموخته مي شوند.

 روزانه 18737  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 13 -

 روزانه 18738  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
 روزانه 18739  دانشگاه دامغان گرايش محاسبات علميعلوم كامپيوتر  11 - 
 روزانه 18740  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18741  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 3 -
 روزانه 18742  بابلسر -دانشگاه مازندران  علميعلوم كامپيوتر گرايش محاسبات  10 - 
 روزانه 18743  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 -   روزانه 18744  دانشگاه اصفهان
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 -  روزانه 18745  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 -   روزانه 18746  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 6 -   روزانه 18747  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 18748  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 - 
 روزانه 18749  تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندانشگاه  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 15 - 
 روزانه 18750  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 10 - 
 - 6 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 روزانه 18751  دانشگاه تبريز

 - 15 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 مصنوعيهوش 
 روزانه 18752  دانشگاه دامغان

 - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18753  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 16 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18754  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 12 
كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و علوم 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18755  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 7 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18756  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 10 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18757  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18758  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 نوبت دوم 18759  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 3 - 
با  -فاقد خوابگاه 

گذراندن دروس گرايش 
هاي محاسبات علمي يا 

نظريه محاسبه در يكي از 
دانش اين گرايش ها 

 آموخته مي شوند.

 نوبت دوم 18760  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -

 نوبت دوم 18761  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 3 - 
 نوبت دوم 18762  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 نوبت دوم 18763  دانشگاه يزد محاسبات علميعلوم كامپيوتر گرايش  4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -  نوبت دوم 18764  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 -   نوبت دوم 18765  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 18766  دانشگاه تبريز هاكامپيوتر گرايش نظريه سيستمعلوم  4 - 
 نوبت دوم 18767  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 2 - 
 - 4 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 نوبت دوم 18768  دانشگاه تبريز

 - 4 
محاسبات نرم و علوم كامپيوتر گرايش 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18769  دانشگاه دامغان

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18770  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
دوم نوبت 18771  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - آموزش محور  مجازي 18772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18773  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -  پرديس خودگردان 18774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 -  پرديس خودگردان 18775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

- 5 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 پرديس خودگردان 18776  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18777  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 10 - 
 - 7 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 غيرانتفاعي 18778  مشهد -غيرانتفاعي سلمان موسسه 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18779  مدرسدانشگاه تربيت  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 10 -  
 روزانه 18780  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18781  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 13 - 
 روزانه 18782  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18783  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 -
 روزانه 18784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - 
 روزانه 18785  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 -  روزانه 18786  دانشگاه تهران
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 -   روزانه 18787  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 -   روزانه 18788  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي  دانشگاه

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 -  روزانه 18789  تهران -دانشگاه شاهد 
 روزانه 18790  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوانفورماتيك - 8 فقط زن

 روزانه 26072  تبريزدانشگاه  بيوانفورماتيك 3 - 
اين رشته در گروه 

 بيوفيزيك اجرا مي شود
 روزانه 18791  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

اين رشته -فاقد خوابگاه
در گروه بيوفيزيك اجرا 

 مي شود.
 روزانه 18792  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 3 -

 روزانه 18793  دانشگاه دامغان بيوانفورماتيك 8 - 
 روزانه 18794  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 روزانه 18795  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 6 - 
 نوبت دوم 18796  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18797  تهران -دانشگاه شاهد  داده كاويعلوم كامپيوتر گرايش  4 -
 نوبت دوم 18798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 1 -  نوبت دوم 18799  دانشگاه تهران
علوم تصميم و دانش علوم كامپيوتر گرايش 2 -   نوبت دوم 18800  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 نوبت دوم 18801  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوانفورماتيك - 2 فقط زن
 نوبت دوم 26073  دانشگاه تبريز بيوانفورماتيك 2 - 
 نوبت دوم 18802  دانشگاه دامغان بيوانفورماتيك 2 - 
 نوبت دوم 18803  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 مجازي 18804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 40 - آموزش محور

اين رشته در گروه 
-بيوفيزيك اجرا مي شود. 

 آموزش محور
 مجازي 18805  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 30 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18806  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18808  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتر گرايش داده كاويعلوم  2 -

اين رشته در گروه 
-بيوفيزيك اجرا مي شود. 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18809  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

 پرديس خودگردان 18810  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 
 غيرانتفاعي 18811  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 7 - 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 15 -   غيرانتفاعي 18812  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 18813  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  

 روزانه 18814  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 


