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

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 17771 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17772  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17773  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17774  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17775  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17776  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17777  مركز شيراز -فارس دانشگاه پيام نور استان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17778  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17779  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17780  مركز تبريز -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17781  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17782  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17783  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك پالسمافيزيك گرايش  8 - 
 پيام نور 17784  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17785  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17786  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17787  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17788  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17789  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
نورپيام  17790  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 -   
 پيام نور 17791  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17792  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17793  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17794  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17795  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17796  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  8 - 
 پيام نور 17797  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17798  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17799  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17800  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17801  مركز مشهد -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17802  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17803  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 1فوتونيك (كد ضريب  - 1205
 روزانه 17804  دانشگاه اصفهان فوتونيك 5 -  

 روزانه 17805  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 6 - فقط زن
 روزانه 17806  دانشگاه بناب فوتونيك 12 - 
 روزانه 17807  دانشگاه تبريز فوتونيك 14 - 
 فوتونيك 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17808  كرمان

 روزانه 17809  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 7 - 
 روزانه 17810  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17811  دانشگاه زنجان فوتونيك 9 - 
 روزانه 17812  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 7 - 
 روزانه 17813  دانشگاه شهركرد فوتونيك 6 - 
 روزانه 17814  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17815  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 16 - 
 روزانه 17816  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 12 - 
 روزانه 17817  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 10 - 
 روزانه 17818  دانشگاه كاشان فوتونيك 7 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فوتونيك (كد ضريب  - 1205 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17819  سنندج -دانشگاه كردستان  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17820  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17821  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17822  دانشگاه مالير فوتونيك 12 - 
 روزانه 17823  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 11 - 
 نوبت دوم 17824  دانشگاه اصفهان فوتونيك 3 - 

 نوبت دوم 17825  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17826  دانشگاه تبريز فوتونيك 10 - 
 نوبت دوم 17827  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 1 - 
 نوبت دوم 17828  دانشگاه زنجان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17829  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17830  دانشگاه كاشان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17831  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 8 -

 ) 2فوتونيك (كد ضريب  - 1205
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 
انتهاي شرايط در  -آمد 

  دفترچه

- 5 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17833  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

استخدام مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17834  شهر اصفهان)

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 

 دفترچه

- 5 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17835  شهر اصفهان)

شدگان در  پذيرفته
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 

 دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 5 -
اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي مالك 

 نوبت دوم 17836  شهر اصفهان)


