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

 ) 8مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22119 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22120 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22121 دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22122 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  پيماني شاغل در

 آموزش و پرورش
 روزانه 26148 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 نوبت دوم 22123 دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 22124 دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 22125 دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 22126 دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 - علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22127 دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22128 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مكاترونيكمهندسي  1 - 
 نوبت دوم 22129 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 

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 22130 دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -

 نوبت دوم 22131 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22132 دانشگاه نيشابور مكاترونيكمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 22133 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 1 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  پيماني شاغل در

 آموزش و پرورش 
 نوبت دوم 26149 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22134 دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22135 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - خودگردان دانشگاه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 پرديس خودگردان 22136 البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 22137 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22138 دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 4 - خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22139 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22140 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 غيرانتفاعي 22141 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 غيرانتفاعي 22142 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 غيرانتفاعي 22143 قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 غيرانتفاعي 22144 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  مهندسي مكاترونيك 1 - 

 ) 9مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 9 -   روزانه 22145 دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده 
هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 3 - علوم و فنون نوين  روزانه 22146 دانشگاه تهران

هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 22147 دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده 

هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 1 - علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22148 دانشگاه تهران

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -   روزانه 22149 دانشگاه اروميه
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -   روزانه 22150 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22151  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -   روزانه 22152  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 22153  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22154  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 15 -   روزانه 22155  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -   روزانه 22156  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -   روزانه 22157  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22158  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
معدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي  10 -   روزانه 22159  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22160  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22161  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -   روزانه 22162  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   روزانه 22163  دانشگاه يزد
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 11 -   روزانه 22164  مجتمع آموزش عالي زرند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -  دومنوبت  22165  دانشگاه اروميه  
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22166  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22167  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22168  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   نوبت دوم 22169  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22170  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 -   نوبت دوم 22171  دانشگاه صنعتي شاهرود
گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي معدن  2 -   نوبت دوم 22172  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -   نوبت دوم 22173  دانشگاه يزد
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   نوبت دوم 22174  مجتمع آموزش عالي زرند

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

فرآوري مواد معدني مهندسي معدن گرايش 3 -  پرديس خودگردان 22175  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   غيرانتفاعي 22176  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22177  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -  

 روزانه 22178  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 روزانه 22179  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22180  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22181  دانشگاه زنجان گرايش مكانيك سنگمهندسي معدن  10 - 
 روزانه 22182  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 - 
 روزانه 22183  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 - 
 روزانه 22184  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 - 
 روزانه 22185  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22186  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22187  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22188  دانشگاه يزد سنگمهندسي معدن گرايش مكانيك  4 - 
 - 5 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 روزانه 22189  دانشگاه اروميه

 - 5 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22190  دانشگاه تربيت مدرس

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

 دفترچهشرايط در انتهاي  -
- 15 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 روزانه 26067  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 7 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22191  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22192  شاهروددانشگاه صنعتي 

 روزانه 22193  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 3 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22194  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 5 - 
 روزانه 22195  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 4 - 
 نوبت دوم 22196  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22197  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 نوبت دوم 22198  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22199  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 نوبت دوم 22200  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22201  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - 
 نوبت دوم 22202  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 - 2 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 نوبت دوم 22203  دانشگاه اروميه

 - 1 
تونل و فضاهاي مهندسي معدن گرايش 

 زيرزميني
 نوبت دوم 22204  دانشگاه صنعتي شاهرود

 نوبت دوم 22205  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22206  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 1 - 
 نوبت دوم 22207  دانشگاه يزد ژئومكانيك نفتمهندسي معدن گرايش  3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22208  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 پرديس خودگردان 22209  دانشگاه تربيت مدرس

 غيرانتفاعي 22210  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 22211  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 12 -  
 روزانه 22212  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
 روزانه 22213  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 - 
 روزانه 22214  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22215  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22216  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 10 - 
 روزانه 22217  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 11 - 
 روزانه 22218  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 14 - 
 روزانه 22219  دانشگاه صنعتي اصفهان معدن گرايش استخراج مواد معدنيمهندسي  5 - 
 روزانه 22220  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 9 - 
 روزانه 22221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22222  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش استخراج مواد معدنيمهندسي معدن  14 - 
 روزانه 22223  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 24 - 
 روزانه 22224  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
 روزانه 22225  يزد دانشگاه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22226  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 6 -   روزانه 22227  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 8 -   روزانه 22228  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 22229  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22230  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22231  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22232  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22233  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22234  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22235  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  معدنيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد  2 - 
 نوبت دوم 22236  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22237  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
 نوبت دوم 22238  كاشاندانشگاه  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22239  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22240  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 4 -   نوبت دوم 22241  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22242  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22243  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22244  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22245  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 3 -  پرديس خودگردان 22246  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 4(كد ضريب مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 22247  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -  

 روزانه 22248  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 - 
 روزانه 22249  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 11 - 
 روزانه 22250  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 روزانه 22251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 15 - 
 روزانه 22252  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 13 - 
 روزانه 22253  دانشگاه صنعتي اراك معدن گرايش اكتشاف مواد معدنيمهندسي  20 - 
 روزانه 22254  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 - 
 روزانه 22255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 17 - 
 روزانه 22256  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد معدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف  9 - 
 روزانه 22257  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 - 
 روزانه 22258  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 روزانه 22259  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 - 
 روزانه 22260  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 نوبت دوم 22261  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
دومنوبت  22262  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -   
 نوبت دوم 22263  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22264  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22265  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22266  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد معدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف  3 - 
 نوبت دوم 22267  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22268  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22269  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22270  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -
 غيرانتفاعي 22271  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

  - 7 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22272  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22273  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22274  دانشگاه تهران

 - 10 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22275  دانشگاه صنعتي اراك

 - 5 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22276  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22277  دانشگاه بيرجند
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22278  دانشگاه تهران

 - 1 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22279  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 پرديس خودگردان 22280  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272

  - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22281  دانشگاه اراك

 - 12 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 روزانه 22282  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22283  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22284  دانشگاه تبريز

فرهنگيان رسمي يا  ويژه
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 8 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 روزانه 22285  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22286  دانشگاه تربيت مدرس

 - 28 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22287  دانشگاه تهران

 - 18 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22288  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22289  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22290  دانشگاه زنجان

 - 22 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22291  دانشگاه سمنان

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22292  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22293  دانشگاه شهركرد

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22294  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 17 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22296  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22297  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 18 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 روزانه 22298  دانشگاه شيراز

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 22299  و مهندسي گلپايگان)

 - 21 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22300  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22301  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22302  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 


