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

 ) 3مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22469  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 3 -
با همكاري دانشگاه پير و 

 -ماري كوري فرانسه 
شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 22479  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژي  4 -

 ) 4مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22452  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي
 روزانه 22453  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 -

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

 روزانه 22454  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22455  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 -
 روزانه 22456  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 
 روزانه 22457  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 22458  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22459  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -

 روزانه 22460  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 روزانه 22461  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 22462  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22463  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 15 -
 روزانه 22464  مشكين دشت كرج -انرژي پژوهشگاه مواد و  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22465  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 22466  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 6 -

محل اجراي پروژه 
فناوري هاي نوپژوهشگاه   روزانه 22467  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 1 -

 نوبت دوم 22470  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22471  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

 نوبت دوم 22472  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 - 
 نوبت دوم 22473  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 نوبت دوم 22474  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
 نوبت دوم 22475  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22476  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22477  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 2 -

 غيرانتفاعي 22478  رويان نور -غيرانتفاعي مازيار  موسسه مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 12 - 
 ) 1نانوفناوري ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273

 روزانه 22480  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 14 -  
 روزانه 22481  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22482  مدرس دانشگاه تربيت نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22483  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 11 - 
 روزانه 22484  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22485  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22486  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22487  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 روزانه 22488  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1نانوفناوري ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  رشته / گرايشعنوان  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 22490  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -

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

 نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 22489  شهر اصفهان)

 روزانه 22491  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 
محل تحصيل دانشكده 

 فناوري هاي نوين
 روزانه 22492  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 12 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22493  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 21 -
 روزانه 22494  مراغهدانشگاه  نانوفناوري گرايش نانومواد 14 - 
 روزانه 22495  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 نوبت دوم 22496  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 نوبت دوم 22497  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 1 - 
 نوبت دوم 22498  دانشگاه سمنان نانوموادنانوفناوري گرايش  1 - 
 نوبت دوم 22499  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 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 
دفاع و پشتيباني وزارت 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22500  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -

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

 نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 22501  شهر اصفهان)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1ضريب نانوفناوري ـ نانومواد (كد  - 1273 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22502  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 نوبت دوم 22503  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22504  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 14 -
 مجازي 22505  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22506  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22507  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 2 -
 غيرانتفاعي 22508  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22509  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22510 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 غيرانتفاعي 22511  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  گرايش نانوموادنانوفناوري  10 - 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276
 روزانه 22512  دانشگاه بيرجند مهندسي فناوري اطالعات 10 -  

 مهندسي فناوري اطالعات 6 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 22513  كرمان

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22514  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 8 -
 روزانه 22515  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي فناوري اطالعات 6 - 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

و مهندسي كامپيوتر و برق 
 انجام مي شود

 روزانه 22516  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 20 -

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22517  دانشگاه اصفهان

 - 7 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 22518  كرمان

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22519  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مهندسي صنايع مديريت، 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 

 شود

- 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22520  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22521  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22522  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 10 - فقط زن
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22523  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22524  دانشگاه قم

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22525  دانشگاه بيرجند

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22526  كرمانشاه -دانشگاه رازي 


