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

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 23027  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23028  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  4 - 
 غيرانتفاعي 23029  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23030  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 غيرانتفاعي 23031 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23032  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23033  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23034  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23035  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23036  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23037  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 غيرانتفاعي 23038  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23039  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 
 غيرانتفاعي 23040  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23041  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23042  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23043  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23044  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23045  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23046  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 23047  آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 5 - 
 غيرانتفاعي 23048  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 23049  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 23050  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  گرايش علوم دادهمهندسي كامپيوتر  10 - 
 غيرانتفاعي 23051  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23052  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژي  3 -

 مجازي غيرانتفاعي 23053  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23054  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23055  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يادگيري الكترونيكي 40 - آموزش محور

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23056  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -  علوم و فنون نوين

 روزانه 23057  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23059  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 12 - 
 روزانه 23060  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  جلوبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش  8 - 
 روزانه 23061  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 13 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
صنعتي سايت دانشگاه 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23062  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
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 

پشتيباني  وزارت دفاع و
نيروهاي مسلح در خواهند 

شرايط در انتهاي  - "آمد
 دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23063  شهر اصفهان)

 روزانه 23064  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23065  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - 
 روزانه 23066  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - علوم و فنون نوين  روزانه 23067  دانشگاه تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23069  دانشگاه شيراز
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 10 -   روزانه 23070  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -   روزانه 23071  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23072  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط وزارت 

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 هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  روزانه 23073  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 23074  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23075  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23076  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23077  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 - نوين علوم و فنون

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

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 23078  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

 روزانه 23079  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23080  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23081  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - 
 روزانه 23082  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  10 - 
 روزانه 23083  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23084  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 11 - 
 روزانه 23085  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييفضا گرايش سازهمهندسي هوا  12 - 

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

 روزانه 23086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -



 
 

 382  

 

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

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

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

 هاي هواييهوا فضا گرايش سازهمهندسي  7 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23087  شهر اصفهان)

 روزانه 23088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23089  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييهوا فضا گرايش سازهمهندسي  8 -

 روزانه 23090  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 روزانه 23091  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 - 
 روزانه 23092  دانشگاه تربيت مدرس فضا گرايش آئروديناميكمهندسي هوا  2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23093  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -

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

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 23094  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فضا گرايش آئروديناميك مهندسي هوا 15 -

 روزانه 23095  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - 
 روزانه 23096  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 - 
 روزانه 23097  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
 روزانه 23098  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 9 - 
 روزانه 23099  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 11 - 

پذيرفته شدگان در "
شرايط صورت دارا بودن 

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

 روزانه 23100  اشتردانشگاه صنعتي مالك  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

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

 آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23101  شهر اصفهان)

 روزانه 23102  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23103  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -

 روزانه 23104  دانشگاه فردوسي مشهد آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 23105  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 -

 روزانه 23106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
 روزانه 23107  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
 روزانه 23108  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - 
 روزانه 23109  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 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 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23110  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 9 -

 روزانه 23111  پژوهشگاه هوافضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

- 10 
هاي مهندسي هوا فضا گرايش صالحيت

 پروازي
 روزانه 23112  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23113  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 -
 روزانه 23114  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 4 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده علوم و فناوري 

 فضا
 روزانه 23115  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فضا گرايش فناوري ماهوارهمهندسي هوا  2 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23116  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش پهپاد 5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23117  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23118  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 6 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23119  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 6 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23120  (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي ترافيك هوايي 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23121  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -

 نوبت دوم 23122  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 - 
 نوبت دوم 23124  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

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 23125  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -

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

 مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23126  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 23127  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23128  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23129  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -  نوبت دوم 23130  دانشگاه تهران
ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش  1 -   نوبت دوم 23131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -   نوبت دوم 23132  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

(درج شده در  علمي الزم
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  نوبت دوم 23133  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 23134  دانشگاه تبريز هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  3 - 
 نوبت دوم 23135  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23136  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 23137  دانشگاه سمنان هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  1 - 
 نوبت دوم 23138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
 نوبت دوم 23139  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 

دفترچهتوضيحات در انتهاي   هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 نوبت دوم 23140  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)
 نوبت دوم 23141  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23142  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييسازه مهندسي هوا فضا گرايش 1 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
شرايط صورت دارا بودن 

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

 هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -
شاهين دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل 

 نوبت دوم 23143  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

تحصيل محل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23144  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -

 نوبت دوم 23145  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23146  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

 نوبت دوم 23147  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23148  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23149  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 -
 نوبت دوم 23150  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 نوبت دوم 23151  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 

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 23152  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

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

 مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23153  شهر اصفهان)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 23154  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23155  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -

 نوبت دوم 23156  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 23157  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 -

 نوبت دوم 23158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا  1 - 
 نوبت دوم 23159  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 6 - 

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

شرايط علمي الزم (درج شده 
سايت دانشگاه صنعتي در 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23160  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 9 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
باشد در نيرو هاي مسلح مي 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 9 
هاي مهندسي هوا فضا گرايش صالحيت

 پروازي
 نوبت دوم 23161  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23162  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

متعهد به جذب پذيرفته شده 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23163  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23164  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23165  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 4 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -  پرديس خودگردان 23167  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  پرديس خودگردان 23168  دانشگاه شيراز
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -   پرديس خودگردان 23169  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23170  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23171  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23172  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -
 پرديس خودگردان 23173  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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 23174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 -
 پرديس خودگردان 23175  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 - 

دانشگاه مشترك با 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (-  توضيحات در
شرايط در  - انتهاي دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 23176  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

مشترك با دانشگاه 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (-  توضيحات در
شرايط در  - انتهاي دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 23177  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 15 -

 غيرانتفاعي 23178  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 - 
 ) 1مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23179  دانشگاه صنعتي اصفهان نساجي گرايش اليافمهندسي  11 -  
 روزانه 23180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 9 - 
 روزانه 23181  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 16 - 
دومنوبت  23182  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 6 -   
 نوبت دوم 23183  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23184  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 3 -

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 23185  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 5 -
 ) 2مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23186  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 6 -  
 روزانه 23187  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 11 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مهندسي مواد 
و فرايندهاي پيشرفته در 

 نساجي

 روزانه 23188  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 -

 روزانه 23189  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 9 - 
 نوبت دوم 23190  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 - 
دومنوبت  23191  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 4 -   
 پرديس خودگردان 23192  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 4 - 

 ) 3مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

  - 8 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 روزانه 23193  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 

 پيشرفته در نساجيهاي 
- 1 

مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 
 نانوليفي

 روزانه 23194  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 18 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 روزانه 23195  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
دومنوبت  23196  رشت -دانشگاه گيالن   

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 پرديس خودگردان 23197  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 
 هاي پيشرفته در نساجي

- 1 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 پرديس خودگردان 23198  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 ) 4مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

  - 6 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 روزانه 23199  دانشگاه صنعتي اصفهان


