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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
معماري كشتي گرايش مهندسي ساخت در 

 صنايع دريايي

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20156  پرديس بندرعباس)

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -    روزانه 20157  دانشگاه اراك

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   روزانه 20158  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20159  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 13 -   روزانه 20160  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20161  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 9 -   روزانه 20162  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20163  دانشگاه شيراز
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 12 -   روزانه 20164  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 12 -   روزانه 20165  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20166  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 20167  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

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

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -  روزانه 20168  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   روزانه 20169  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 14 -   روزانه 20170  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20171  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20172  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20173  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20174  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 روزانه 20175  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 21 - 
 روزانه 20176  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20177  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20178  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20179  دانشگاه تربيت مدرس جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  2 - فاقد خوابگاه
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 روزانه 20180  واقع در فومن استان گيالن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 

 روزانه 20181  در رضوان شهر استان گيالن)واقع 
 روزانه 20182  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20183  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20184  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20185  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20186  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20187  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20188  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 - 
 روزانه 20189  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20191  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  17 - 
 روزانه 20192  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20193  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20194  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20195  دانشگاه صنعتي قوچان گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي  16 - 
 روزانه 20196  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
 روزانه 20197  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20198  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  10 - 
 روزانه 20199  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 22 - 
 روزانه 20200  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20201  دانشگاه كاشان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  9 - 
 روزانه 20202  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20203  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20204  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 22 - 
 روزانه 20205  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20206  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20207  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20208  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20209  دانشگاه بجنورد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20210  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20211  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 روزانه 20212  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20213  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 22 - 

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

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 20214  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  طراحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش  12 -

 روزانه 20215  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 
 روزانه 20216  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20217  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20218  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20219  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20220  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 25 - 
 روزانه 20221  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 روزانه 20222  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20223  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20224  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  12 - 
 روزانه 20225  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20226  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20227  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 -
 روزانه 20228  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 

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

 روزانه 20229  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -

 روزانه 20230  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20231  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 22 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20232  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش طراحي فرآيند مهندسي 12 - 
 روزانه 20233  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20234  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20235  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20236  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20237  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 23 - 
 روزانه 20238  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20239  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 - 1 

سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل
 سازي و كنترلشبيه

 روزانه 20240  دانشگاه سمنان

 - 4 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20241  دانشگاه شيراز

 - 8 
سازي، شيمي گرايش مدلمهندسي 

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20242  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 1 - فاقد خوابگاه
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20243  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20244  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت 

 - 5 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20245  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 20246  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20247  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 20248  دانشگاه تهران گرايش محيط زيستمهندسي شيمي  4 - 
 روزانه 20249  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20250  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20251  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش محيط زيست مهندسي شيمي 7 - 
 روزانه 20253  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 17 - 
 روزانه 20254  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20255  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20256  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 13 - 
 روزانه 20257  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 11 - 
 روزانه 20258  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 4 - 
 روزانه 20259  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 11 - 
 روزانه 20260  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20261  واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 15 -
محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20262  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 12 -
 روزانه 20263  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 - 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 15 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20264  پرديس بندر ماهشهر)

 روزانه 20265  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 4 - 
 روزانه 20266  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 - 
 - 8 

 مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي
 معدني

 روزانه 20267  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 20268  دانشگاه بناب مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 14 - 
 روزانه 20269  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 - 
 روزانه 20270  دانشگاه زنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 13 - 
 روزانه 20271  دانشگاه سمنان شيمي گرايش نانوفناوريمهندسي  10 - 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 روزانه 20272  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
 روزانه 20273  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
 روزانه 20274  كاشاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20275  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 - 
 روزانه 20276  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 

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

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 20277  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 12 -

 روزانه 20278  بوشهر -خليج فارس  دانشگاه مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 روزانه 20279  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20280  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20281  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20282  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20283  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
 روزانه 20284  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20285  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20286  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 رنگ

 روزانه 20287  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 روزانه 20288  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20289  دانشگاه كاشان گرايش پليمرمهندسي شيمي  5 - 
 روزانه 20290  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
 روزانه 20291  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 روزانه 20292  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 
 روزانه 20293  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 15 - 
 روزانه 20294  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 
 روزانه 20295  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 روزانه 20296  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 
 روزانه 20297  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 22 - 
 روزانه 20298  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 - 
 روزانه 20299  دانشگاه تربيت مدرس گرايش زيست پزشكيمهندسي شيمي  3 - 

با همكاري پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتيك و زيست 

 فناوري
 روزانه 20300  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 -

 روزانه 20301  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - فاقد خوابگاه
دانشكده محل تحصيل 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 20302  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 -

 روزانه 20303  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 - 
 روزانه 20304  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20305  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 3 - 
 روزانه 20306  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20307  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 6 - 
 روزانه 20308  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 8 - 
 روزانه 20309  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 20310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 20311  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سوختاي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته 4 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20312  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 انرژيتكنولوژي 
 روزانه 20313  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20315  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20316  تهران -صنعتي شريف دانشگاه 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20317  دانشگاه كاشان

 - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20318  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 تهران محيط زيست

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20319  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20320  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20321  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20322  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20323  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20324  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20325  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 5 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20326  دانشگاه قم

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي
 روزانه 20327  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده علوم و 

رشته اي فناوري هاي بين
 روزانه 20328  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 20329  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 20330  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20331  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   نوبت دوم 20332  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20333  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي  4 -   نوبت دوم 20334  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

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

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -  نوبت دوم 20335  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   نوبت دوم 20336  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك  4 -   نوبت دوم 20337  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20338  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20339  دانشگاه كاشان
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 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 20340  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20341  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20342  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 نوبت دوم 20343  واقع در فومن استان گيالن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 

 نوبت دوم 20344  واقع در رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20345  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20346  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20347  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 20348  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20349  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20350  دانشگاه صنعتي قوچان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 20351  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20352  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20353  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 20354  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20355  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20356  گرگان -دانشگاه گلستان  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  2 - 
 نوبت دوم 20357  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20358  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20359  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20360  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20361  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20362  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20363  دانشگاه تربيت مدرس طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 5 - 
 نوبت دوم 20364  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 نوبت دوم 20365  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
دومنوبت  20366  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -   
 نوبت دوم 20367  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20368  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20369  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 

پذيرفته شدگان در "
بودن شرايط  صورت دارا

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 20370  اشتر دانشگاه صنعتي مالك مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -

 نوبت دوم 20371  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20372  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
دومنوبت  20373  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -   
 نوبت دوم 20374  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20375  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - 
 نوبت دوم 20376  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20377  دانشگاه ياسوج فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  4 - 
 نوبت دوم 20378  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
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 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 نوبت دوم 20379  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 نوبت دوم 20380  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 20381  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20382  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20383  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20384  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20385  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 20386  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 20387  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20388  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20389  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1 - 
 نوبت دوم 20390  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 - 1 

مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي 
 معدني

 نوبت دوم 20391  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 20392  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20393  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20394  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20395  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20396  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20397  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20398  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20399  مشهددانشگاه فردوسي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20400  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20401  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20402  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20403  دانشگاه سمنان انتقالهاي مهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20404  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 نوبت دوم 20405  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 1 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20406  دانشگاه تهران زيست پزشكيمهندسي شيمي گرايش  4 -

 - 1 
اي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته

 سوخت
 نوبت دوم 20407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 20408  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستممهندسي 

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20409  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 20410  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 نوينعلوم و فنون 

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 20411  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20412  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 - آموزش محور  مجازي 20413  دانشگاه كاشان
 مجازي 20414  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 40 - آموزش محور
 مجازي 20415  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
 مجازي 20416  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   پرديس خودگردان 20417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20418  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20419  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -



 
 

 301  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20420  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 -
 پرديس خودگردان 20421  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 20422  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20423  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريزخودگردان   پرديس خودگردان 20424  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -

 پرديس خودگردان 20425  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 20426  صنعتي شيرازدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20427  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -
 پرديس خودگردان 20428  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 پرديس خودگردان 20429  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  زيستمهندسي شيمي گرايش محيط  1 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 20430  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20431  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20432  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20433  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20434  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20435  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20436  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي انرژيمهندسي شيمي گرايش  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20437  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20438  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 20439  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 - 8 

سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل
 سازي و كنترلشبيه

نور پيام 20440  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 پيام نور 20441  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 پيام نور 20442  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 - 
 پيام نور 20443  شمالتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   غيرانتفاعي 20444  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
 غيرانتفاعي 20445  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 غيرانتفاعي 20446  اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
 غيرانتفاعي 20447  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 غيرانتفاعي 20448  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 غيرانتفاعي 20449  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  7 - 
 غيرانتفاعي 20450  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 غيرانتفاعي 20451  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 غيرانتفاعي 20452  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 7 - 
 غيرانتفاعي 20453  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 - 
 غيرانتفاعي 20454  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 غيرانتفاعي 20455  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 غيرانتفاعي 20456  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 غيرانتفاعي 20457  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 غيرانتفاعي 20458  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 10 - 
 - 4 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 غيرانتفاعي 20459  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20460  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20461  بابل -صنعتي مازندران  موسسه غيرانتفاعي

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20462  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -  

 روزانه 20463  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 20464  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  20 - فقط زن

 روزانه 20465  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 20466  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20467  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستمگرايش بهينهمهندسي صنايع  7 - 
 روزانه 20468  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20469  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 روزانه 20470  واقع در فومن استان گيالن)

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20471  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20472  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -

 روزانه 20473  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 20474  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20476  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 روزانه 20478  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - فقط مرد
 روزانه 20477  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - فقط زن

 روزانه 20479  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20480  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 20481  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20482  پرديس گرمسار)

 روزانه 20483  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 20484  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20485  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20486  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 13 -
 روزانه 20487  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 20488  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20489  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 

 روزانه 20490  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن
 روزانه 20491  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20492  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  20 - 
 روزانه 20493  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 20494  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -   روزانه 20495  دانشگاه تربيت مدرس
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 20496  دانشگاه تربيت مدرس
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -   روزانه 20497  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -   روزانه 20498  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي
 روزانه 20499  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - 
 روزانه 20500  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 4 - فاقد خوابگاه


