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

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 -   غيرانتفاعي 21572  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 12 -   غيرانتفاعي 21573  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -   غيرانتفاعي 21574  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21575  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21576  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 13 -   غيرانتفاعي 21577  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 -   غيرانتفاعي 21578  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -   غيرانتفاعي 21579  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21580  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 16 -   غيرانتفاعي 21581  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21582  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21583  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21584  گرگان -غيرانتفاعي المعي گرگانيموسسه 
 غيرانتفاعي 21585  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي ساختمانهاي هوشمند 10 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21586  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21587  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 24 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21588  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21589  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 -  

 روزانه 21590  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 روزانه 21591  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
 روزانه 21592  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 روزانه 21593  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21594  كرمان

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21595  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 روزانه 21596  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 روزانه 21597  دانشگاه تربيت مدرس توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21598  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 24 - 
 روزانه 21599  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 

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

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 21600  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 -

 روزانه 21601  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 روزانه 21602  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 روزانه 21603  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21604  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21605  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 روزانه 21606  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 24 - 

محل اجراي پروژه 
 روزانه 21607  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - پژوهشكده فناوريهاي نو

 روزانه 21608  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21609  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21610  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21611  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21612  دانشگاه صنعتي قم توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و  9 -
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

 روزانه 21613  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي 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 21614  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21615  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21616  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21617  دانشگاه كاشان مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  10 - 
 روزانه 21618  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21619  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 - 
 روزانه 21620  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21621  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 روزانه 21622  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش جوش 8 - 
 نوبت دوم 21623  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21624  دانشگاه اروميه مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 21625  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21626  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21627  دانشگاه تبريز توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و 12 - 
 نوبت دوم 21628  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 - 

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

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26128  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 نوبت دوم 21629  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21630  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21631  دانشگاه تهران ساخت و توليد مهندسي مكانيك گرايش 5 - 
 نوبت دوم 21632  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21633  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21634  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 21635  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 21636  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 نوبت دوم 21637  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 - 

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

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21638  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و تول 4 -

 نوبت دوم 21639  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 نوبت دوم 21640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 نوبت دوم 21641  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21642  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21643  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21644  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 مجازي 21645  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - آموزش محور
 مجازي 21646  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21647  دانشگاه اروميه گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  6 -
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21648  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21649  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 21650  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21651  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21652  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و  7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21653  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21654  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21656  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -
 پيام نور 21657  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21658  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد 
 غيرانتفاعي 21659  رفسنجان)

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 21660  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 -
 غيرانتفاعي 21661  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21662  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 غيرانتفاعي 21663  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 
 غيرانتفاعي 21664 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 غيرانتفاعي 21665  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -    روزانه 21666  دانشگاه اراك

كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  18 -   روزانه 21667  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -   روزانه 21668  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21669  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21670  دانشگاه بناب
مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  22 -   روزانه 21671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21672  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21673  دانشگاه بيرجند
گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  20 -   روزانه 21674  دانشگاه تبريز
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 21675  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  روزانه 21676  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   روزانه 21677  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 21678  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 30 -   روزانه 21679  تهراندانشگاه 

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

 شرايط در انتهاي دفترچه -
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  روزانه 21680  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21681  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   روزانه 21682  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 27 -   روزانه 21683  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21684  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21685  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21686  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21687  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  22 -   روزانه 21688  دانشگاه شهركرد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21689  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21691  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21692  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -   روزانه 21693  دانشگاه شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  روزانه 21694  دانشگاه صنعت نفت
گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 30 -   روزانه 21695  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21696  دانشگاه صنعتي اراك
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21697  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني دانشگاه 

 روزانه 21699  و مهندسي گلپايگان)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 -   روزانه 21698  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 -   روزانه 21700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
فناوري هاي پژوهشكده 

 مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  روزانه 21701  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -  روزانه 21702  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  18 -   روزانه 21703  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21704  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 21 -   روزانه 21705  دانشگاه صنعتي شاهرود
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  46 -   روزانه 21706  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21707  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  روزانه 21708  دانشگاه صنعتي قم
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  16 -   روزانه 21709  دانشگاه صنعتي قوچان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21710  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

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 مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 21712  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

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  روزانه 21711  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  12 -   روزانه 21713  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 23 -   روزانه 21714  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 -   روزانه 21715  دانشگاه فردوسي مشهد

طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش 10 - فقط مرد  روزانه 21716  دانشگاه قم
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي 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

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - فقط زن  روزانه 21717  دانشگاه قم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21718  دانشگاه كاشان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21719  سنندج -دانشگاه كردستان 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -  روزانه 21720  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21721  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21722  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21723  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21724  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21725  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21726  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   روزانه 21727  آموزش عالي بم مجتمع
 - 5 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 روزانه 21728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

- 10 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21729  دانشگاه صنعت نفت

 - 5 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21730  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 21731  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 21732  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 14 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين
 روزانه 21733  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 6 -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21734  دانشگاه اراك
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  2 -   نوبت دوم 21735  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21736  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21737  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -  دوم نوبت 21738  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21739  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21740  دانشگاه بيرجند
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   نوبت دوم 21741  دانشگاه تبريز
مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي 1 -   نوبت دوم 21742  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

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

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  نوبت دوم 26129  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   نوبت دوم 21743  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   نوبت دوم 21744  دانشگاه تهران
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21745  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21747  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21748  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21749  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21751  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21752  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -  دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 نوبت دوم 21754  و مهندسي گلپايگان)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -   نوبت دوم 21753  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   نوبت دوم 21755  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21756  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21757  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21758  دانشگاه صنعتي قوچان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي 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

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 مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 21759  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

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  نوبت دوم 21760  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   نوبت دوم 21761  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   نوبت دوم 21762  تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  نوبت دوم 21763  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21764  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  14 -   نوبت دوم 21765  دانشگاه كاشان

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  نوبت دوم 21766  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21767  بابلسر -دانشگاه مازندران 
طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش 10 -   نوبت دوم 21768  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21769  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21770  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21771  مجتمع آموزش عالي بم
 - 2 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 نوبت دوم 21772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 نوبت دوم 21773  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 21774  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين

 نوبت دوم 21775  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 2 -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - آموزش محور  مجازي 21776  رشت -دانشگاه گيالن 
گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 1 -   پرديس خودگردان 21777  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  پرديس خودگردان 21778  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 21779

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  پرديس خودگردان 21780  دانشگاه زنجان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21781  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  10 -  پرديس خودگردان 21782  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   پرديس خودگردان 21783  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - خودگردانپرديس  21784  دانشگاه صنعتي شاهرود  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21785  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -  پرديس خودگردان 21786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -  پرديس خودگردان 21787  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -  پرديس خودگردان 21788  سنندج -دانشگاه كردستان 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -  پرديس خودگردان 21789  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 پرديس خودگردان 21790  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  10 -   پيام نور 21791  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   پيام نور 21792  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21793  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21794  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21795  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   غيرانتفاعي 21796  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21797  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21798  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس 

محل تحصيل واحد قزوين كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  5 -  غيرانتفاعي 21799  موسسه غيرانتفاعي كار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21800  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21801  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  9 -   غيرانتفاعي 21802  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21803  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21804  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21805  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21806  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   غيرانتفاعي 21807 شهر اصفهانفوالد  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   غيرانتفاعي 21808  قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   غيرانتفاعي 21809  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21810  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -  

 روزانه 21811  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21812  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21813  دانشگاه بجنورد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21814  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 21815  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 روزانه 21816  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 21817  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 27 - 
 روزانه 21818  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

  كرمان
 روزانه 21819
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21820  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -

 روزانه 21821  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21822  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21823  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 
 روزانه 21825  واقع در رضوان شهر استان گيالن)

 روزانه 21824  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 21826  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -

 روزانه 21827  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 21828  بوشهر -فارس دانشگاه خليج  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21829  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 روزانه 21830  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21831  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21832  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21833  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 21834  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 21835  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  15 - 
 روزانه 21836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21837  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 

اهواز (محل تحصيل پرديس  -شهيد چمران  دانشگاه
 روزانه 21838  صنعتي شهداي هويزه)

 روزانه 21839  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21840  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21841  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  17 - 
 روزانه 26070  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21842  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21843  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21844  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 21845  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 21846  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده انرژي

 روزانه 21847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 روزانه 21848  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 23 - 
 روزانه 21849  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  12 - 
 روزانه 21850  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21851  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 32 - 
 روزانه 21852  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21853  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21854  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21855  كرمانشاهدانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 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

 دفترچه

 گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 21856  شهر اصفهان)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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

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 21857  دانشگاه صنعتي مالك اشتر تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  8 -

 روزانه 21858  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 21859  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 روزانه 21860  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 

 روزانه 21861  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - فقط مرد
 روزانه 21862  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 21863  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
انتهاي دفترچه توضيحات در  روزانه 21864  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 -

 روزانه 21865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21866  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21867  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21868  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 21869  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 - 6 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21870  دانشگاه اروميه

 6 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21871  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21872  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21873  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21874  دانشگاه سمنان

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21876  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21877  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
دانشكده مهندسيتحصيل 
 انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21878  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21879  دانشگاه كاشان

 - 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت 
 روزانه 21880  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21881  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21882  دانشگاه سمنان

 - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستم مهندسي

 محيط زيست
 روزانه 21883  دانشگاه شيراز
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21884  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 21885  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

دانشكده محل تحصيل 
 فناوري هاي نوين

- 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21886  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 6 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21887  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 15 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21888  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21889  دانشگاه تبريز

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21890  كرمان

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21891  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21892  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21893  دانشگاه سمنان

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 9 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

امور آموزشي اين رشته 
رشته اي  گرايش بين

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

 مي شود

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21897  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21898  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21899  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21900  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 هاي انرژيسيستم

 روزانه 21901  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21902  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و

 10 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21903  دانشگاه قم

 روزانه 21904  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 9 - 
 روزانه 21905  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 - 

 پذيرهاي تجديدانرژيمهندسي  6 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 21906  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي

 روزانه 21907  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده علوم و 
فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 21908  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 -

دانشكده  محل تحصيل
 علوم و فنون نوين

 روزانه 21909  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 21910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
 روزانه 21911  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 13 - 
 روزانه 21912  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرتجديد هايمهندسي انرژي 9 - 
 روزانه 21913  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 21914  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

 روزانه 21915  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 21916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 21917  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
و فيزيك مهندسي انرژي  روزانه 21918  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 21919  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
 روزانه 21920  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

 - 3 
اي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته

 سوخت
 روزانه 21921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روزانه 21922  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 6 - 
 نوبت دوم 21923  اراك دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21924  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21925  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21926  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21927  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  3 - 
 نوبت دوم 21928  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21929  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21930  دانشگاه تبريز انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 8 - 
 نوبت دوم 21931  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 

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

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26130  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -

 نوبت دوم 21932  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 
 نوبت دوم 21933  استان گيالن)واقع در رضوان شهر 

 نوبت دوم 21934  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 21935  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - 
 نوبت دوم 21936  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21937  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21938  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21939  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21940  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  6 - 
 نوبت دوم 21941  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26071  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 21942  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 نوبت دوم 21943  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 21944  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 نوبت دوم 21945  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 21946  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 21947  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3ضريب مهندسي مكانيك (كد  - 1267 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 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 21949  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

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21948  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -

 نوبت دوم 21950  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 نوبت دوم 21951  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 نوبت دوم 21952  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 21953  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 21954  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21955  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 21956  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21957  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21958  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

 4 - فقط زن
گرايش  هاي انرژيمهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21959  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21960  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21961  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21962  دانشگاه سمنان

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21964  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21965  دانشگاه كاشان

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21966  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21967  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21968  دانشگاه سمنان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21969  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 4 - زن فقط
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21970  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21971  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21972  تبريز دانشگاه

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21973  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21974  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21975  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 11 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21977  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21978  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21979  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 انرژيهاي سيستم
 نوبت دوم 21980  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 21981  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21982  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 

پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري 
 نوبت دوم 21983  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 21984  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 نوبت دوم 21985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21986  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 مجازي 21988  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي 21989  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي 21990  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - آموزش محور
 مجازي 21991  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور

 40 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 مجازي 21992  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

محل  -آموزش محور 
تحصيل دانشكده فناوري 

 هاي نوين
- 40 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 مجازي 21993  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 مجازي 21994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21995  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21996  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 21997

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مكانيك (كد ضريب مهندسي  - 1267 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

خودگردانپرديس  21999  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22000  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22001  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22002  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22003  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22004  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 پرديس خودگردان 22005  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 پرديس خودگردان 22006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 22007  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 22008  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

محل تحصيل  -مي شود 
دانشكده مهندسي انرژي 

 و فيزيك

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22010  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22011  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22013  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22014  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 5 -

مشترك با دانشگاه 
آمريكا  -پردو  -اينديانا 

شرايط در انتهاي  -
محل تحصيل  -دفترچه 

پرديس دانشكده هاي 
 فني

 مشترك 22015  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 پيام نور 22016  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  10 - 
 پيام نور 22017  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 غيرانتفاعي 22018  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22019  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22020  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22021  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22022  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22023  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22024  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  20 - 
 غيرانتفاعي 22025  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22026  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي 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
 غيرانتفاعي 22027  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 غيرانتفاعي 22028  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 22029  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22030  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22031  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 22032  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 غيرانتفاعي 22033  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22034  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22035  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 غيرانتفاعي 22036  قزوين -غيرانتفاعي پارسيان بيدستان موسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 غيرانتفاعي 22037  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22038  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - 
 غيرانتفاعي 22039  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  12 - 
 غيرانتفاعي 22040  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22041 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22042  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22043  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 22044  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم   مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 4مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22045  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -  

 روزانه 22046  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 
 روزانه 22047  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22049  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22048  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 روزانه 22050  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي پزشكي
 روزانه 22051  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 12 -

 روزانه 22052  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 
 روزانه 22053  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 14 - 
 روزانه 22054  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 11 - 
دومنوبت  22055  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -   

 نوبت دوم 22056  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
محل تحصيل پرديس 

 دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 22057  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

دوم نوبت 22058  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -  

 نوبت دوم 22059  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22060  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
دومنوبت  22061  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22062  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 -

 غيرانتفاعي 22063  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 
 غيرانتفاعي 22064  قم -غيرانتفاعي شهاب دانش  دانشگاه بخشيمهندسي پزشكي گرايش توان 20 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22065  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 11 -  

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 22066  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 9 -

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

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 22067  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 15 -

 روزانه 22068  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش دريامهندسي مكانيك  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

 روزانه 22069  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22070  نوشهر -) دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

 روزانه 22071  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 روزانه 22072  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 8 - 
 روزانه 22073  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 روزانه 22074  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 روزانه 22075  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

اختصاصي عمومي و 
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 22076  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 9 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5مهندسي 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
 نوبت دوم 22077  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش دريا 3 - 

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

 نوبت دوم 22078  مالك اشتر (محل تحصيل شيراز)دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22079  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

 نوبت دوم 22080  دانشگاه تبريز خودرومهندسي خودرو گرايش قواي محركه  3 - 
 نوبت دوم 22081  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 2 - 
 نوبت دوم 22082  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 نوبت دوم 22083  تبريز -صنعتي سهند  دانشگاه مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22084  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 -

 مجازي 22085  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 40 - آموزش محور
 ) 6مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

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

- 6 
مكانيك گرايش طراحي و ساخت  مهندسي
 خودرو

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
  شهر اصفهان)

 روزانه 22086

 - 7 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22087  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 6 
هاي خودرو گرايش طراحي سيستممهندسي 

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

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 

مسلح در خواهند  نيروهاي
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

- 6 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 22089
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22090  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 2 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22091  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 مجازي 22092  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ) 7مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 6 -    روزانه 22093  دانشگاه سمنان

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 7 -   روزانه 22094  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي خودرو
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 9 -  روزانه 22095  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 2 -   نوبت دوم 22096  دانشگاه سمنان
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 4 -   نوبت دوم 22097  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 3 -  نوبت دوم 22098  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و 

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 40 - آموزش محور  مجازي 22099  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 ) 8مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 22100  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 1 -  
 روزانه 22101  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22102  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22103  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22104  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 -
 روزانه 22105  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22106  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22108  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 22109  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22110  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده علوم و فناوري 

 فضا
 روزانه 22111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 1 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو  روزانه 22112  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 2 -

 روزانه 22113  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي مكاترونيك 14 - 
 روزانه 22114  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22115  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي مكانيك

 روزانه 22116  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكاترونيك 5 -
 روزانه 22117  دانشگاه صنعتي شيراز 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

 روزانه 22118  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -
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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 ) 


