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مراحل انتخاب کدرشته محل:

فصل اول:  مسير انتخاب رشته  وشرايط و ضوابط کلي پذيرش 
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 بخش اول: راهنماي عملي انتخاب رشته

کارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون 
     به  منظور آگاهي  داوطلبان ش��رکت کننده  در آزمون  کارشناسي  ارشد ناپيوسته سال  1401، براي 
ه��ر يك  از داوطلبان کارنامه اي  حاوي  اطالعات  ثبت نامي ، نمرات  اکتس��ابي ، نمره  کل ، رتبه داوطلب 
در سهميه، رتبه داوطلب بدون سهميه )با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط(، آخرين  
رتبه  مجاز  در س��هميه و نتيجه  آزمون  در س��هميه به  منظور انتخاب  کد رش��ته  محل هاي  تحصيلي  از 
طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org با وارد کردن شماره پرونده 
و يا ش��ماره داوطلبي و درج مش��خصات فردي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، کد 
رهگيري ثبت نام( قابل مشاهده است. کارنامه منحصراً از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان براي 

اطالع داوطلبان قابل مشاهده مي باشد.

چگونه کارنامه  آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته را دريافت کنيم؟ 
براي هر داوطلب که در جلسة آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته حاضر شده باشد، کارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت کارنامه اين اطالعات را آماده کنيد.
 کد ملي

 سال تولد
 شماره پرونده )این شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(.

نش��اني ب��ه  کش��ور  آم��وزش  س��نجش  س��ازمان  رس��اني  اط��الع  درگاه  ب��ه  ورود  از  پ��س   
www.sanjesh.org  ، براي دريافت کارنامه مي توانيد از دو مسيرهمانند شکل زير وارد شويد.
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روش های دريافت کارنامه
وارد سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته شويد و سپس گزينه »ورود به سيستم« را انتخاب 

کنيد: 

روش های دريافت کارنامه
پس از مرحله »ورود به سيستم« به يکی از دو روش زير مي توانيد وارد صفحه »ميزکار« شده و گزينه 

»مشاهده کارنامه اوليه« را انتخاب و کارنامه  خود را دريافت کنيد: 
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 اطالعات علمي داوطلباني که  در دو کد رش��ته  امتحاني  شرکت  نموده اند، در يك کارنامه 
)مربوط به هر دو رشته امتحاني، رشته امتحاني اول و رشته امتحاني دوم» شناور«( مشخص و 

دردرگاه اطالع رساني اين سازمان قابل مشاهده مي باشد.

مشاهده کارنامه اعالم نتايج اوليه
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3
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توضيحات مندرجات  کارنامه : اطالعات  کارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون  کارشناسي ارشد ناپيوسته 
 سال 1401 براي  هر يك از داوطلبان به شرح  ذيل مي باشد:

1-  مشخصات ثبت نامي:
در ردي��ف »الف« مش��خصات  ثبت نامي  داوطلب )طب��ق مندرجات تقاضانام��ه اينترنتي و اصالحات 
احتمالي بعد از آن( به  ترتيب  شامل شماره پرونده، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال 
تولد، س��هميه نهايي، سهميه  ثبت نامي)ارگان س��هميه( ، ماه و سال فراغت از تحصيل، معدل کارداني، 
معدل کارشناس��ي، نام رشته تحصيلي مقطع کارشناس��ي و نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ التحصيلي در 
مقطع کارشناس��ي داوطلب، بر اس��اس اطالعاتي که داوطلب در اختيار اين س��ازمان گذاش��ته، درج  

گرديده  است.

يادآوری های مهم در رابطه با معدل:
1- معدل درج شده در کارنامه، معدل اعالم شده داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد 
درخواس��ت داوطلب بعد از ثبت نام مي باش��د که الزم است داوطلب به هنگام ثبت نام اصل مدرک 
معدل را به همراه س��اير م��دارک ثبت نام به محل قبولي خود ارائه نماي��د. داوطلباني که در رديف 
پذيرفته شدگان نهايي قرار بگيرند و به هنگام ثبت نام در موسسه محل قبولي، داراي مغايرت معدل 
باشند با توجه به مصوبات و دستورالعمل هاي مربوط ابتدا از آنان ثبت نام مشروط بعمل خواهد آمد و 
پس از بررسی وضعيت علمی چنانچه نمره قبولی را دارا نباشند قبولی آنان لغو خواهد شد و هيچ اقدام 

ديگري براي آنان امکان پذير نمي باشد.
2- آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي باشند )پس از بررسي کارنامه نتايج اوليه( در 
صورتي که معدل اعالم شده در کارنامه، معدل واقعي آنان نمي باشد و يا اينکه مطابق ضوابط بندهاي 
2-1 و 2-2 که در ادامه بيان شده است معدل خود را اعالم ننموده اند، با مراجعه به درگاه اطالع رساني 
س��ازمان مطابق ضوابط نس��بت به تغيير معدل خود اقدام نمايند. لذا الزم است دانش آموختگان دوره 
کارشناسي معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي و دانشجويان سال آخر نيز ميانگين معدل واحدهاي 
گذرانده شده خود را تا تاريخ 1400/11/30 در محل مربوط درج و فرم مخصوص معدل مندرج در 

انتهاي  اين دفترچه راهنما را تکميل و از مؤسسه آموزشي محل تحصيل تأييديه اخذ نمايند.
2-1- مالک عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين آزمون، 
دانش�جوي سال آخر دوره کارشناسي بوده اند، مطابق مفاد فرم تأييديه معدل )مندرج در صفحه 79 
دفترچه راهنماي ش��ماره 1 و ي��ا فرم مندرج در اطالعيه توزيع کارت ورود به جلس��ه آزمون، همان 

ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 1400/11/30 در دوره کارشناسي مي باشد.
اس��تثناء: براي آن دس��ته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و ش��رکت در اين آزمون دانشجوي سال 
آخر دوره کارشناسي بوده و از سوي مؤسسه محل فارغ التحصيلي به عنوان دانشجوي رتبه اول به اين 

سازمان معرفي شوند، معدل فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.
2-2- براي آن دس��ته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و ش��رکت در اي��ن آزمون، فارغ التحصيل دوره 

کارشناسي بوده اند، همان معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.
تبصره 1- آن دسته از داوطلباني که به هنگام پرينت کارت ورود به جلسه و يا درخواست هاي کتبي 
پس از آن، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نموده اند، همان معدل اصالح شده در اين کارنامه درج 

شده است.
تبصره 2- براي آن دس��ته از داوطلباني که معدل آن��ان مغاير معدل هاي معمول بوده و يا به عبارتي 
ديگر خارج از رديف معدل هاي فعلي مي باشد و يا معدل خود را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج 
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ننموده اند، حداقل نمره معدل يعني 10/00 در نظر گرفته شده است.
تبصره 3- براي آن دس��ته از داوطلباني که دانشجوي سال آخر يا فارغ التحصيل مقطع کارشناسي 

ناپيوسته هستند، معدل کارداني نيز براي آنان درج شده است. 
3- مالک عمل معدل براي آن دسته از داوطلبان حافظ قرآن، که پس از معرفي سازمان سنجش و 
بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرک دوره کارشناسي اقدام نموده اند، معدل تعيين شده 

از سوي سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

2-  اطالعات رشته امتحاني اول در کارنامه نتايج اوليه: 
رديف 1- ش�ماره داوطلب: در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول )اصلي( درج  شده  

است.
رديف 2- عالقه مند به ش�رکت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانش�گاه پيام نور و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي و غيرانتفاعي: در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني که عالقه مندي خود را به 
رشته هاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به هنگام 
ثبت نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده اند، کلمه »بل��ي« و براي ساير داوطلبان کلمه »خ��ير« 

درج شده است.
تبص�ره: آن دس��ته از داوطلباني که در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رش��ته هاي دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانش��گاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننموده اند، در صورتي که 
حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رش��ته هاي اين دانش��گاه ها کسب کرده باشند، در ذيل بند 
الف)مشخصات ثبت نامي( پيغامي را مبني بر امکان انتخاب اين رشته ها در کارنامه اعالم نتايج اوليه 
مشاهده خواهند نمود. لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي که عالقمند به انتخاب رشته هاي مربوط 
به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور هستند، مي بايست پس از واريز 
مبلغ 200/000 ريال )معادل بيست هزار تومان( بابت هر مورد اعالم عالقمندي بصورت جداگانه 
به رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و يا موسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي، از طريق سيستم 
اينترنتي و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، برحسب عالقمندي انتخاب و در فرم انتخاب 

کد رشته محل اينترنتي درج نمايند.
ردي�ف 3- وضعيت انتخاب رش�ته داوطلب: در اين رديف عبارت »مجاز مي باش��يد« و يا »مجاز 
نيس��تيد« درج ش��ده اس��ت. مفهوم درج عبارت »مجاز مي باش�يد« به منزله آن است که با توجه 
به نمرات اکتس��ابي داوطلب در رش��ته امتحاني و کد ضريب و يا کد ضرايب موجود در هر رش��ته 
و س��هميه مربوط و مندرجات جدول ش��ماره 7، مجاز به انتخاب رش��ته بر اساس ضوابط و شرايط 
مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )همين دفترچه( مي باشد و براي آن دسته 
از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته نمي باشند، در رديف 6 کارنامه آنان عبارت »مجاز نيستيد« 

درج شده است.
رديف 4- معدل مؤثر: در اين رديف، بر اس��اس مصوبه ش��وراي برنامه ريزي تحصيالت تکميلي، با 
توجه به اختالف سطح علمي دانش�گاه ها، معدل داوطلبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمي تراز 

شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است. 
رديف 5- کد و نام رشته امتحاني اول: در اين رديف، کد و نام رشته امتحاني اول )اصلي( داوطلب 

درج  شده  است . 
رديف 6- نمرات اکتسابي: در اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اکتسابي داوطلب به ترتيب 

دروس در فاصله بين 100 و 33/33- درج  شده است .
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تبص�ره  1- نمره ه��اي  خام  هر درس  به صورت  درصدي  درج  گردي��ده  و اين  نمرات  در هر درس  
نشانگر آن  است  که  داوطلب  چند درصد از نمره  يك  آزمون  )يك  درس ( را پس  از کسر نمرات  
منفي  پاسخ هاي  غلط، به دست  آورده  است . مثاًل نمره  خام  75، در درس  زبان  خارجي  بدين  معني  
خواهد بود که  پس  از محاس��به  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاس��خ هاي  داده  ش��ده ، نمره  خام  

داوطلب  در درس  مذکور هفتاد و پنج )75( شده  است.  
تبصره  2- در مواردي  که نمره  خام  داوطلب  در يك  درس  عدد صفر )0( درج  شده  است ، به  منزله  
آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  خام  داوطلب  

در درس  مذکور صفر )0( شده  است.  
تبصره  3- در مواردي  که  داوطلب  به  هيچ يك  از سؤاالت  يك  درس  پاسخ  نداده  باشد، در مقابل  

درس  مذکور کلمه  »سفيد« درج  شده  است.  
تبصره  4- در مواردي  که  نمره  خام  داوطلب  در يك  درس  به صورت  عدد منفي  درج  گرديده ، به  
منزله  آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  خام  

داوطلب  در درس  مذکور منفي  شده  است.
ردي�ف 7- وضعيت داوطلب در هر کد ضريب: نظر به  اينکه  بر اس��اس  ش��رايط و ضوابط آزمون  
کارشناسي  ارشد ناپيوسته سال 1401، ابتدا فهرست  اسامي  چند برابر ظرفيت استخراج  و فقط اين 
 افراد )افرادي  که  در رديف  چند برابر ظرفيت  قرار گرفته اند( مجاز به انتخاب  رشته  خواهند بود و 
براي  مراحل  مختلف  شامل:  بررسي صالحيت عمومي ، شرکت  در آزمون  تشريحي يا عملي  معرفي  
مي گردند، لذا وضع علمي داوطلبان بر اس��اس  گزينش  علمي  انجام  ش��ده مذکور در هر گرايش 
رش��ته امتحاني، در اين  جدول  مشخص  شده  اس��ت . مفهوم هر يك از مندرجات جدول شماره 7 

کارنامه اوليه نتايج به شرح زير اعالم مي گردد:
1-7- کد ضريب: منظور از کد ضريب، کد مجموعه رشته گرايش هايي است که داراي ضرايب 
يکسان مي باشند. اين کد در جدول ذيل بند 5 کارنامه و هر يك از کدرشته هاي امتحاني دفترچه 
راهنماي ثبت نام و همچنين باالي جداول کدرشته محل هاي تحصيلي، در دفترچه راهنماي انتخاب 

رشته درج شده است.
2-7- نم�ره کل : عبارت  اس��ت  از نمره  داوطلب  بر اس��اس  80% نمره علم��ي حاصل از آزمون 
 اختصاص��ي که  با ضراي��ب  مربوط براي  هر کد ضريب  )در رش��ته هايي  ک��ه  داراي  چند گرايش  

مي باشند( محاسبه  شده  و 20% معدل مؤثر مقطع کارشناسي .
3-7- رتبه  کل داوطلب در سهميه : در اين ستون، رتبه  کل داوطلب  در بين  همة شرکت کنندگان  

رشته  امتحاني  در سهميه  و در هر کد ضريب ، درج گرديده است.
 نمره کل و رتبه داوطلب درج ش��ده براي آن دس��ته از داوطلباني که رش��ته امتحاني آنان داراي 
آزمون عملي، دروس پروژه و يا تشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي گردد و داوطلب در 
دوره روزانه و نوبت دوم مجاز ش��ده اس��ت، غيرقابل اس��تناد براي گزينش در دوره هاي مذکور 
مي باشد و فقط براي دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم قابل استناد است، چون پس از برگزاري 
آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، نمرات کل تغيير مي يابد. به عبارت ديگر اين رتبه ها 

براي دوره هاي روزانه و نوبت دوم تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود. 
4-7- رتبه کل داوطلب بدون سهميه: در اين ستون، رتبه داوطلب در بين همة شرکت کنندگان 

رشته امتحاني در هر کدضريب، بدون در نظر گرفتن سهميه درج گرديده است.
5-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(: در اين ستون، 
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آخرين رتبه مجاز در رش��ته هاي تحصيلي دوره روزانه و نوبت دوم )ش��بانه(، در هر کد ضريب با 
توجه به سهميه درج گرديده است. 

6-7- نتيجه در رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(: در اين ستون، در رشته هاي دوره روزانه 
و نوبت دوم)ش��بانه( و در هر کد ضريب، که نش��انگر مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب 
کد رش��ته محل يا رش��ته محل هاي کد ضريب مربوط، بر اساس ضوابطي که در دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته هاي تحصيلي )همين دفترچه( درج شده، مشخص مي شود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز 
به انتخاب کد رش��ته محل يا رش��ته محل هايي از کد ضريب مربوط به رشته امتحاني مي باشد، که 
در ستون نتيجه براي وي کلمه »مجاز« درج شده است. بديهي است در صورتي که در ستون نتيجه 
در مقابل هر کد رش��ته/گرايش امتحاني کلمه »غيرمجاز« درج ش��ده باشد. به منزله آن است که 

داوطلب مجاز به انتخاب هيچ يك از کدرشته محل هاي آن کد نمي باشد.
7-7- رتبه داوطلب در س�هميه در س�اير دوره ها و دانشگاه آزاد اس�المي: در اين ستون، رتبه 
داوطلب در هر کدضريب با توجه به سهميه براي ساير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي درج شده 

است. 
8-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در ساير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي: در اين ستون، آخرين 
رتبه مجاز در رش��ته هاي تحصيلي س��اير دوره ها و دانش��گاه آزاد اسالمي، در هر کدضريب با 

توجه به سهميه درج گرديده است. 
 9-7- نتيجه در  س�اير دوره ها و دانش�گاه آزاد اسالمي: در اين س��تون، نتيجه در رشته هاي 
تحصيل��ي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )ش��بانه(، در هر کد ضريب که نش��انگر مجاز يا غيرمجاز 
بودن داوطلب براي انتخاب کد رش��ته محل يا رش��ته محل هاي کد ضريب مربوط، بر اس��اس 
ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )همين دفترچه( درج شده، مشخص 
مي ش��ود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب کدرش��ته محل يا کدرش��ته محل هايي از کد 
ضريب مربوط به رش��ته امتحاني مي باشد که در ستون نتيجه براي وي کلمه »مجاز« درج شده 
اس��ت. در صورتي که در س��تون نتيجه در مقابل کد ضريب و يا کد ضرايبي از رش��ته امتحاني 
کلمه »غيرمجاز« درج شده باش، به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل 

يا کدرشته محل هاي کد ضرايب غيرمجاز نمي باشد.
در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رش��ته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم  )ش��بانه(، از 
رش��ته امتحاني داوطلب، در رديف هاي 7-7 ، 8-7 و 9-7 به ترتيب: رتبه داوطلب، آخرين رتبه 

مجاز و نتيجه درج خواهد شد.

3- اطالعات رشته امتحاني دوم در کارنامه نتايج اوليه:
اطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول مي باشد، 
با اين تفاوت که در رديف هاي 1، 3، 4، 5، 6 و 7 اطالعات مربوط به رشته امتحاني دوم به ترتيب 
شماره داوطلب، وضعيت انتخاب رشته، معدل مؤثر، کد و نام رشته امتحاني دوم، نمرات اکتسابي و 
وضعيت علمي داوطلب در هر کد ضريب براي اطالع داوطلباني که در رشته امتحاني دوم نيز شرکت 

نموده اند، درج گرديده است.
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 انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل
فرم انتخاب رش��ته هاي تحصيلي اينترنتي همزمان با کارنامه نتايج اوليه در درگاه اطالع رساني 
اين س��ازمان منحصراً براي داوطلباني که با توجه به مندرجات رديف 7 کارنامه، در دوره هاي 
روزانه و يا دوره هاي غيرروزانه مجاز به انتخاب رش��ته مي باش��ند، قابل مش��اهده مي باشد، لذا 
داوطلبان الزم اس��ت براي ورود به درگاه انتخاب رش��ته از دو روش ورود اطالعات: 1- شماره 
پرونده و کد رهگيري ثبت نام. 2- ش��ماره پرونده، ش��ماره داوطلب و کد ملي، نس��بت به ثبت 

کدرش��ته محل هاي انتخابي و تکميل فرم مذکور، اقدام نمايند.
تبصره: منظور از دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم)شبانه( در جدول شماره 7 کارنامه نتايج اوليه؛ 

دوره هاي مجازي، پرديس خودگردان، مش�ترك و دانشگاه پيام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي غيرانتفاعي و دانش�گاه آزاد اس�المي مي باشد، که ش�رايط و ضوابط مربوط به اين دوره ها در 

قسمت شرايط دانشگاه ها و موسسات دربخش انتهاي اين دفترچه راهنما  درج شده است که داوطلبان 

الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها اقدام نمايند.

 

قاب�ل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رش�ته: به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رش��ته 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، بندهاي ذيل را مشاهده مي نمايند که در صورت عالمتگذاري در يکي 
از اين موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده مي شود. هر زمان  مشخص  شود که  داوطلب حقايقي را 
عمداً يا سهواً کتمان  نموده ، در هر مرحله  )پذيرفته شدن ، حين  تحصيل   و ...( که باشد، از اين آزمون  
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و آزمون  سال  بعد محروم  خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.
1- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد 

تأييد مي باشد. 
2- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد 

تأييد نبوده و داراي مغايرت است. 
تبص�ره: در صورتي که داوطلبان بند دوم را عالمتگ��ذاري نمايند به آنها اجازه اصالح و ويرايش 

موارد مربوط داده خواهد ش��د. لذا الزم اس��ت داوطلبان ابتدا نس��بت به تغيير معدل خود اقدام 
نمايند. دانش آموختگان دوره کارشناس��ي معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي و دانشجويان 
سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 1400/11/30 و سپس رشته 
تحصيل��ي و دانش��گاه محل تحصيل خود را در محل مرب��وط درج نمايند که پس از ويرايش اين 

موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد. 
3- حداکث��ر ت��ا تاري��خ 1401/6/31 در مقط��ع کارشناس��ي فارغ التحصي��ل خواهم ش��د. 

فارغ التحصيل نخواهم شد. 
 ي�ادآوري مه�م: چنانچه در رديف پذيرفته ش��دگان نهايي آزمون ق��رار بگيريد و تا تاريخ 

1401/6/31 موفق به دريافت مدرک کارشناس��ي خود نگرديد، قبولي ش��ما باطل خواهد 
شد. 

سيس��تم انتخاب رش��ته تا حدودي هوش��مند طراحي گرديده تا در حد امکان خطاهاي احتمالي 
داوطلب��ان را در زم��ان انتخاب رش��ته اينترنتي به آنان تذکر دهد )به  عن��وان مثال: اعالم خطاي 
انتخاب کدرش��ته محلي که داوطلب در آزمون آن ش��رکت نکرده و يا مجاز به انتخاب رش��ته 
نش��ده باش��د و يا اينکه داوطلب در يك يا چند کد ضريب رش��ته امتحاني خود مجاز به انتخاب 
رشته نگرديده است و ...(، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. چنانچه 
داوطلب نس��بت به رفع خطاهاي داده ش��ده اق��دام ننمايد، انتخاب رش��ته وي کامل نگرديده و 

سيستم به اين داوطلب رسيد 15 رقمي انتخاب رشته نخواهد داد.
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 بخش دوم: آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش

الف( روش  گزينش 
 گزينش نهايي در هر يك  از مجموعه هاي امتحاني دوره هاي کارشناس��ي  ارش��د ناپيوسته  از بين  
داوطلباني  که بر اساس  کارنامه  اوليه  مجاز به انتخاب رشته مي باشند، با توجه  به  نمره  کل  اکتسابي  
و اولويت  کد رش��ته هاي  انتخابي  و نتيجه بررسي  صالحيت هاي  عمومي  مطابق  ضوابط مربوط انجام  
خواهد شد.ضمناً براي رشته محل هاي داراي آزمون عملي، نمره کل اکتسابي بعد از آزمون عملي 

مالک عمل است.
تبصره: براي فارغ التحصيالن رتبه اول دوره کارشناس��ي،  حداکثر مع��ادل 10% ظرفيت )با تقريب 
اضافي( در هر کدرش��ته محل، بر اساس اولويت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به حائزين شرايط 

اختصاص داده خواهدشد. 
 »طبق مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تکميلي 
مورخ 98/9/30، در آزمون کارشناس��ي ارشد سال 1401، حدنصاب نمره علمي )نمره علمي برابر 
اس��ت با ميانگين وزني نمرات خام تراز ش��ده با توجه به ضرايب مربوطه( در هر رشته گرايش و در 
تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي بزرگتر 
يا مساوي 5 مي باشد.« لذا شرط الزم براي مجاز به انتخاب رشته شدن در هر کد ضريب اين است 

که نمره علمي داوطلب در کدضريب مربوطه بزرگتر يا مساوي 5 باشد.  
 گزينش  نهايي ، بر اس��اس  نمره کل حاصل از 80% نمره  آزمون  و 20% معدل  دوره  کارشناس��ي  

)ليسانس ( انجام  خواهد گرفت .
تبصره  1: اعمال 20% معدل دوره کارشناس��ي بر اساس مصوبه کميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون 

تحصيالت  تکميلي،  به صورت تراز اعمال خواهد شد.
تبصره 2: در صورت ناپيوس��ته بودن دوره کارشناس��ي، ميانگين معدل دوره کارداني و کارشناسي 

ناپيوسته اعمال و تراز خواهد شد.

ب( بورسيه  و رشته هاي داراي شرايط خاص
داوطلبان  بورس��يه  وزارتخانه ها، س��ازمان ها و يا مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  در 
ه��ر يك  از کد رش��ته هاي  تحصيلي ، بايد عالوه  بر دارا بودن  ش��رايط عموم��ي  و اختصاصي  مندرج  
در دفترچه راهنماي  ثبت نام آزمون کارشناس��ي ارش��د ناپيوسته سال 1401 )دفترچه شماره 1( و 
همچنين دفترچه راهنماي عملي کد رشته محل، احراز حد نصاب  علمي  الزم ، واجد شرايط و ضوابط 
اختصاصي  وزارتخانه  و يا سازمان  و يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  داراي  شرايط 

خاص  باشند. 
تبصره 1- شرايط و ضوابط اختصاصي  وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  بورس دهنده  و همچنين  
مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  در اين  قبيل  رشته ها در انتهاي  اين  دفترچه  )بخش 
شرايط و ضوابط دانشگاه ها و موسسات( درج گرديده است.  لذا  داوطلبان  الزم است پس  از مطالعه  
دقيق  آن، در صورت  تمايل و واجد ش��رايط بودن  بر اس��اس رش��ته و گرايش مجاز خود، نسبت  به  
انتخاب  حداکثر 2 کد رش��ته  محل  بورسيه  يا داراي  ش��رايط خاص  از رشته  امتحاني  مربوط اقدام  
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نموده و کد رش��ته  محل  يا رشته  محل هاي  انتخابي  )حداکثر 2 کد رشته  محل  مجاز( را به  همراه  
ساير کد رشته هاي  انتخابي  از رشته  امتحاني  به  ترتيب  تقدم  عالقه  در فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي 

درج نمايند.
 تبصره 2- فهرست اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در رشته هاي بورسيه و داراي شرايط 
خاص براس��اس  ظرفيت  پذيرش  دانشجوي  بورسيه  ارگان هاي  مختلف  و مؤسسات  آموزش  عالي  
داراي  ش��رايط خ��اص  و با توجه به نم��رات امتحاني  در هر يك از کد رش��ته  محل هاي  انتخابي 
)حداکثر 2 کد رش��ته  محل (، به همراه اطالعية برنامه زماني  انجام مراحل مصاحبه و گزينش در 
اين کد رشته ها در تاريخ 1401/4/13 در درگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد. لذا 
معرفي شدگان  الزم  است  بر اساس  برنامه  زماني  مندرج دراطالعيه فوق براي  انجام  مراحل  مصاحبه 
و گزينش به  سازمان  يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  داراي  شرايط خاص  ذيربط 
مراجعه  نمايند.  بر اس��اس  نتيجه  گزارش ش��ده  توس��ط س��ازمان  يا ارگان  بورس  دهنده  و يا 
مؤسس��ه  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  نهايي  انجام  خواهد 
شد. عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذکور 

تلقي مي گردد.  
  تبصره 3- آن دس��ته  از داوطلباني که  با توجه  به  مندرجات  دفترچه  راهنماي  ش��ماره  1، در 2 کد 
رش��ته  امتحاني  شرکت  نموده اند، چنانچه  با توجه  به  کارنامه اوليه که از طريق درگاه اطالع رساني 
اين س��ازمان قابل مش��اهده و پرينت مي باشد در هر دو کد رش��ته  امتحاني  مجاز به  انتخاب  رشته  
باش��ند، همانند س��اير داوطلبان مطابق  ش��رايط و ضوابط مندرج  در تبصره  2 فوق ، منحصراً مجاز به 

 انتخاب  حداکثر 2 کد رشته  محل  داراي  شرايط خاص  و يا بورسيه  مي باشند.
 تبصره 4- انتخاب کدرش��ته محل هاي تحصيلي دانشگاه هاي شاهد، غيرانتفاعي امام صادق)ع( و 
غيرانتفاعي خاتم از شرط محدوديت انتخاب دو کد محل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني 

مي باشد.
 وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  به  هيچ يك  از دانش��جويان  مقطع  کارشناس��ي  ارش��د، بورس  

تحصيلي اعطاء نمي نمايد.

ج( شيوه هاي آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
طول مدت دوره در هر دو ش��يوه حداکثر 2 سال مش��تمل بر 4 نيمسال تحصيلي است. در موارد 
استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مجاز است و در 

هر صورت مدت دوره در هر دو شيوه نبايد از 2/5 سال تجاوز کند.
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شيوه آموزشي و پژوهشي: ش��يوه آموزشي و پژوهشي، روشي است که محتواي برنامه آن مشتمل بر 
واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در مقطع کارشناسي 
ارش��د در ايران بوده و پذيرش دانشجو در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور فقط به 

اين روش صورت مي گرفت.
شيوه آموزش محور: تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و بدون 
پايان نام��ه بوده که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد س��مينار )تحقي��ق وپژوهش نظري( الزامي 
اس��ت و در س��اير موارد عيناً مطابق آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشد. الزم 
است عالقه مندان  به  تحصيل  در رشته  محل هاي  شيوه آموزش محور نسبت  به  درج  کد رشته محل هاي 
مرب��وط، در فرم  انتخاب  رش��ته  اينترنتي به  ترتيب  عالقه به همراه س��اير کد محل ه��اي انتخابي اقدام 
نمايند )در جداول رشته هاي تحصيلي، کد محل هاي مذکور با عبارت »شيوه آموزش محور« در قسمت 

مالحظات مشخص شده اند(.

د( سهميه رزمندگان و ايثارگران  
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده 90 
اي��ن قان��ون عالوه بر ماده 70 » قانون جامع خدمات رس��اني به ايثارگ��ران « و اصالحيه بعدي آن 
در ماده 47 » قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت )2(« س��هميه 
رزمندگان و ايثارگران در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 

براساس قوانين فوق:
1- بيست و پنج درصد )25%( ظرفيت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثران«، 
»آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان آنان« اختصاص دارد.

)سهميه ايثارگران 25% ظرفيت(
2- پنج درصد )5%( ظرفيت هر کدرش��ته محل نيز به »جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان آنان« 
و »همس��ر و فرزن��دان رزمندگان با حداقل ش��ش ماه حض��ور داوطلبانه در جبه��ه« اختصاص دارد.        

)سهميه ايثارگران 5% ظرفيت(
 طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران، در صورتي که سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلب مشمول سهميه 
فوق تکميل نش��ود، خالي مانده آن، ابتدا به مش��مولين س��هميه 5 درصدي ايثارگران که ش��رايط و 
حدنصاب الزم را داش��ته باش��ند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
1- براساس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي 
و ي��ا 5 درص��دي( 70% نمره آخرين ف��رد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد در هر کدرش��ته محل و 
حدنصاب نمره رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کدرشته محل 

مي باشد.
2- بر اساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تکميلي 
مورخ 97/12/18 ظرفيت س��هميه ايثارگران 5درصد و 25درصد در هرکدرش��ته  محل  در صورتي 
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اختصاص مي يابدکه امکان گردکردن رياضي حاصل ضرب س��هم در ظرفيت وجود داشته باشد و 
مقدار اعش��اري حاصل بزرگتر از 0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار کمتر يا مساوي نيم 

باشد به عدد صحيح کوچکتر گرد خواهدشد.
3- س��هميه هاي فوق براس��اس قوانين و مق��ررات موجود بوده و در صورت هرگون��ه تغيير در اين 

سهميه ها توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4-  بر اس��اس  تبصره  2 ماده  10 آيين نامه  اجرايي  قانون  ايجاد تس��هيالت  براي  ورود رزمندگان  و 
جهادگران  داوطلب  بس��يجي  به  دانشگاه ها و مؤسس��ات  آموزش  عالي  مصوب 1368/2/18 هيئت 
محترم  وزيران، در صورتي که داوطلب با اس��تفاده از سهميه ايثارگران در آزمون کارشناسي ارشد 
ناپيوس��ته س��ال 1400 و قبل از آن در رديف پذيرفته ش��دگان ) اعم از دوره ه��اي روزانه يا غير 
روزانه( قرار گرفته باش��ند، حتي در صورت انصراف حق اس��تفاده مجدد از اين سهميه را نخواهند 

داشت.
5- داوطلبان اس��تفاده از س��هميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم بوده پس 
از تکميل فرم مخصوص اس��تفاده از س��هميه رزمندگان نسبت به دريافت کد پيگيري 12 رقمي از 
واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي که در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته بود 

درج نمايند.
6- داوطلبان اس��تفاده از س��هميه رزمندگان )شخص رزمنده داوطلب بسيجي( و ايثارگران )همسر و 
فرزند رزمنده داوطلب بسيجي( سازمان بسيج مستضعفين، الزم بوده ضمن مراجعه به محل نگهداري 
پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسيج سراسر کشور( و دريافت کد پيگيري 12 رقمي و درج آن در فرم 

تقاضانامه اينترنتي آزمون اقدام مي نمودند. 
7- جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان آنان، 
آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان و همچنين  همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثران نيازي به دريافت 
کدپيگيري 12 رقمي نداشته اند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين آزمون در سهميه ايثارگران 

گزينش مي گردند.

ه  ( پذيرش اتباع خارجي 
 همة اتباع غيرايراني ش��رکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، بايد عالوه بر 
دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون و شرايط و ضوابط اتباع خارجي )مندرج در دفترچه 
راهنماي شماره 1(، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمت گذاري نموده باشند. چنانچه 
اتباع غيرايراني که در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت نام بند 16 

تقاضانامه را عالمت گذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
يادآوري: 1- فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اس��المي ايران منوط به داش��تن يکي از مدارک 
اقامت��ي يا شناس��ايي معتبر )مندرج در دفترچه راهنماي ش��ماره 1( در صورت قبولي در دانش��گاه 
ثبت نام خواهند شد. 2- اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجي نمي باشند. در صورت پذيرش و اعالم 
قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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آن مناطق، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان براي اين داوطلبان، در 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است. 3- پذيرش اتباع غيرايراني 
در رش��ته هايي که منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اس��المي ايران شود )از جمله تعهدات 
اس��تخدامي( و رشته هاي خاص و حس��اس اکيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست اين رشته ها، 
در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است. 4- همة اتباع غيرايراني 
پذيرفته شده آزمون هاي کارشناسی ارشد در دوره هاي روزانه، موظف به پرداخت شهريه تحصيلي 
طبق مصوبات هيات امناي دانشگاه  حداکثر تا 80% شهريه دوره هاي نوبت دوم )شبانه( می باشند.

و( شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي

براساس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي کارشناسي )پيوسته 
و ناپيوسته( و کارشناسي  ارشد به شماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 مصوب شوراي هدايت 
اس��تعدادهاي درخش��ان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به تمامي دانش��گاه ها و موسس��ات 
آموزش عالي نيز ابالغ شده است، داوطلبان داراي شرايط زير حداکثر تا يك سال تحصيلي پس 
از زمان دانش آموختگي )و صرفاً براي يك بار( درصورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب 
علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد هر کدرشته محل توسط 

سازمان سنجش به يکي از دانشگاه ها معرفي  مي شوند.
 برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي � دانشجويي.
 دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.

 رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره  خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در دوره 
کارشناسي   پيوسته يا ناپيوسته، با مشارکت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که طي 
هشت نيمسال دانش آموخته شده است.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناس��ي  ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که 
طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.

يادآوري های مهم:
1- سازمان سنجش موظف است حداکثر معادل 10 درصد )با تقريب اضافي( در هر کدرشته محل 
تحصيلي دوره باالتر را براساس اولويت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به حائزين شرايط اختصاص 

دهد. 
2- حداکثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته هشت نيمسال 
و براي دانش آموختگان دوره کارشناسي  ناپيوسته چهار نيمسال مي باشد. ضمناً به لحاظ ميانگين 
کل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي موسسه 

محل تحصيل خود باشد.
3- دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي موظفند يك بار در هر س��ال به ازاي هر رشته، از بين 
فارغ التحصيالن رتبه اول تمامی رش��ته هاي آموزش��ي خود در مقطع کارشناس��ي که حداکثر تا 
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يکسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را که باالترين معدل کل 
را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفي نمايند. 

4- دانش��جويان مقطع کارشناسي در تمامی دوره ها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش کشور 
وارد دوره هاي فوق شده  باشند، مي توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره مند شوند.

5- آن دس��ته از دانش��جويان رتبه اول دوره کارشناسي که بر اس��اس کارنامه اوليه مجاز به انتخاب 
رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

6- افرادي که با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نش��وند، ادامه تحصيل آنان همانند سايرداوطلبان و از 
طريق شرکت در آزمون کارشناسي  ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسر خواهد بود.

 افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد که ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان براساس 
مندرج��ات فرم تاييدي��ه رتبه اول )مندرج در انتهاي اين دفترچه راهنما( توس��ط معاونت آموزش��ي 
دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان از تاريخ 1401/4/12  تا  1401/4/22 منحصراً 
از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد. در غير اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ 
نخواهند شد. لذا ضرورت دارد همة داوطلبان استفاده از اين امتياز که مجاز به انتخاب رشته گرديده اند 
فرم مذکور را تکميل و حداکثر تا تاريخ 1401/4/12 تحويل معاونت آموزشي دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي ذيربط نمايند. 

ز( توضيحات مربوط به انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل  
انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل در گروه هاي  آموزشي  مختلف  بر اساس  نکات  زير انجام  مي گيرد:

1- فرم  انتخاب رش��ته هاي  تحصيلي  به  همراه  اين  دفترچه ، منحصراً از طريق درگاه اطالع رس��اني اين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در اختيار آن  دسته  از داوطلباني که  براساس  رديف 7 کارنامه 
نتايج  اوليه،  در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه( و يا دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم)شبانه( مجاز 
به انتخاب رشته  مي باشند، قرار داده  مي شود. لذا داوطلبان الزم  است  با مطالعه  دقيق  دفترچه هاي راهنماي 
آزمون  کارشناسي ارشد ناپيوسته، نسبت  به  انتخاب کد رشته  محل هاي  مورد عالقه  از دوره هاي روزانه، 
نوبت دوم، مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي، مراکز پيام نور، رش��ته هاي مجازي، دوره هاي پرديس 
خودگردان، مشترک و همچنين رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه حداکثر تا 100 )يکصد( کد 
رشته  محل با توجه به مندرجات ذيل عنوان »نتيجه« جدول شماره 7 کارنامه اقدام و کدرشته  محل هاي 

 انتخابي را به ترتيب  عالقه مندي ، در فرم  انتخاب  رشته اينترنتي، درج  نمايند.
تبصره : آن دس��ته  از داوطلباني که  عالوه  بر رشته  امتحاني  اصلي  )رشته  امتحاني  اول ( در يکي  از 63 
مجموع��ه امتحاني  )من��درج در صفحات 30 و 31 دفترچه راهنماي ش��ماره 1 ثبت نام( نيز داوطلب  
ش��ده اند و با توجه به رديف 7 )قس��مت اطالعات رش��ته امتحاني دوم( کارنامه  اوليه خود مجاز به 
 انتخاب  رشته  مي باشند، ضرورت  دارد که  بر اساس  تبصره  مذکور، انتخاب  رشته  نمايند. ضمناً براي  
اين  قبيل  از داوطلبان نيز فقط يك  فرم  انتخاب  رش��ته  در نظر گرفته شده است که  ضرورت  دارد در 
صورت  تمايل کد رشته  محل هاي  رشته  اصلي )رشته  امتحاني اول ( و کدرشته  محل هاي  رشته  بعدي 

)کدرشته  امتحاني  رشته  دوم ( را در همين يك فرم ، به  ترتيب  اولويت و  عالقه درج  نمايند. 
2- هر داوطلب بايد فرم انتخاب  رشته  اينترنتي خود را از طريق درگاه اطالع رساني سازمان، بر اساس  
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برنامه  زماني  اعالم  شده )مطابق اطالعيه هاي مندرج در پيك سنجش و درگاه اطالع رساني سازمان(  
تکميل نمايد. در صورت انجام صحيح انتخاب رشته رسيد 15 رقمي از طريق درگاه اطالع رساني در 
اختيار وي قرار مي گيرد که نشانگر مراحل طي شده بوده و داوطلب بايد آن را يادداشت و نگهداري 
نمايد )پيش��نهاد مي شود از فرم تکميل ش��ده خود پرينت تهيه نمائيد(. چنانچه داوطلبان به هر دليل 
موفق به دريافت رسيد انتخاب رشته 15 رقمي نشده باشند، انتخاب رشته آنان دردرگاه اطالع رساني 
س��ازمان ثبت نخواهد ش��د و به عبارت ديگر فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام 

نشده است.  
3- داوطلبان  دارنده  مدرک  تحصيلي  در رش��ته هاي گروه  پزشکي  )دانشجويان  و فارغ التحصيالن ( 
شرکت کننده  در اين  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رشته اينترنتي  توجه  داشته  باشند 
که  بايد از لحاظ طرح  تعهد خدمت  به  وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزشکي  وضعيت  خود را 
مش��خص  و منعي  براي ادامه تحصيل نداشته  باش��ند؛  در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  

داوطلب  خواهد بود. 
4- داوطلب��ان  دارن��ده  م��درک  تحصيلي  در رش��ته هاي  دبي��ري  )دانش��جويان  و فارغ التحصيالن ( 
شرکت کننده  در اين  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي، توجه  داشته  باشند 
که  بايد از لحاظ تعهد خدمت  به  وزارت  آموزش و پرورش  وضعيت  خود را مشخص  نمايند؛  در غير 

اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  داوطلب  خواهد بود. 
5- آن دس��ته از داوطلباني که در رشته هاي داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رشته مي شوند 

الزم است در زمان مقرر براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند.
6- داوطلبان قبل از انتخاب کد رشته محل هاي وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  بورس دهنده  
و همچنين  مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص ، که در س��تون مالحظات کد رشته محل 
مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص )با عنوان شرايط درج 
انتهاي دفترچه( درج شده است،  بر حسب  مورد به  شرايط و ضوابط اختصاصي  دستگاه هاي  اجرايي  

مربوط در بخش انتهاي اين دفترچه توجه  نمايند.
7- داوطلبان مجموعه هاي  امتحاني 1357 و 1358 که مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 
روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( مي باشند، بر اس��اس ضوابط مي توانند حداکثر در 2 پروژه شرکت 
نمايند، لذا اين دسته از داوطلبان در صورت تمايل مي توانند نسبت به انتخاب حداکثر 2 پروژه 
و مش��خص نمودن آن در فرم انتخاب رش��ته اينترنتي اقدام نمايند.   بدين منظور بايستي ابتدا 
هزينه آزمون عملي به ازاي هر پروژه مبلغ 2/250/000 )دو ميليون و دويس��ت و پنجاه هزار( 
ريال پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. با توجه به هوشمند بودن سيستم 
انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 2 پروژه از اين رشته امتحاني داده 
نخواهد ش��د. ضمنًا زمان برگزاري آزمون تش��ريحي، پروژه و يا عملي )کدرشته هاي امتحاني 
1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360،  1364،1362و 1365( از نيم��ه دوم 
تيرماه خواهد بود، که جزئيات کامل درخصوص تاريخ پرينت کارت شرکت در آزمون عملي 
و برگزاري آزمون به صورت اطالعيه در روز دوش��نبه مورخ 1400/4/13 از طريق درگاه اطالع 

رساني اين سازمان منتشر خواهد شد.
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 بر اساس تصميم جلسه مورخ 1400/8/19 هيأت محترم وزيران به استناد بند )الف( تبصره 49 
قانون بودجه سال 1364 کل کشور، آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته مجاز 
به انتخاب رش��ته دوره هاي روزانه و نوبت دوم) ش��بانه( در کد رشته هاي امتحاني 1350، 1351، 
1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 ، 1364و 1365 که داراي آزمون تشريحي، عملي 
و يا پروژه مي باشند، بايد همزمان با انتخاب رشته نسبت به پرداخت مبلغ 2/250/000 )دو ميليون 
و دويست و پنجاه هزار( ريال بابت هزينه برگزاري آزمون براي هرپروژه از طريق سيستم اينترنتي 

و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب اقدام نمايند.
 با توجه به مصوبه يازدهمين جلس��ه ش��وراي سنجش و پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 98/1/24 ش��رکت در آزمون عملي و تش��ريحي در کدرش��ته هاي امتحاني 1350، 
1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 ،1364 و 1365منحصراً براي داوطلباني که 
براساس کارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز باشند و تمايل به انتخاب رشته             
محل هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت دارد. به 
عبارت ديگر براي داوطلباني که در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز نشوند و يا در فرم انتخاب 
رشته خود رش��ته محلهاي دوره هاي غيرروزانه و نوبت دوم)شبانه( )غيرانتفاعي، پرديس خودگردان 
وپيام نور( را درج کنند و يا براي انتخاب رشته محلهاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمايند، آزمون عملي 
برگزار نخواهد شد. مالک پذيرش در رشته محلهاي دوره هاي غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و پيام 
نور نمره کل نهايي بدون احتساب آزمونهاي عملي و تشريحي حسب مورد در هريك از کدضريب ها 

خواهد بود.
براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(، که نسبت به 
پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ فوق و همچنين تکميل فرم انتخاب رشته اينترنتي و انتخاب 
کد رشته محل هاي مربوط اقدام ننموده باشند، کارت ورود به جلسه صادر نگرديده و اين داوطلبان 
اجازه ش��رکت در آزمون تشريحي، عملي و يا پروژه را نخواهند داشت.بنابراين، داوطلباني مجاز به 

شرکت در پروژه و يا آزمون عملي رشته هاي امتحاني فوق خواهند بود که:
 براساس کارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه 

و نوبت دوم )شبانه( شده باشند.
 همزم��ان با انجام انتخاب رش��ته در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)ش��بانه(، عالقمندي خود را براي 
شرکت در پروژه و يا پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقدام نمايد. 
)داوطلباني که عالقمندي خود را براي ش��رکت در 2 و يا 3 پروژه اعالم  نمايند، مي بايس��ت نسبت به 

پرداخت هزينه براي هر پروژه به مبلغ 2/250/000 ريال اقدام کنند(.
 کدرشته  محل هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمايند.

 در صورتي که داوطلب در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد ولي 
در تاريخ برگزاري پروژه يا آزمون عملي، غايب جلسه آزمون باشد و يا اگر داوطلب در اين مرحله 
اع��الم عالقمندي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزمون عملي ب��راي آنها به صورت نمره »0« صفر منظور 

شده و نمره کل نهايي آنها با اعمال نمره صفر »0« محاسبه خواهد شد.
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8- آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که عالقمند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراکز 
و واحدهاي دانش��گاهي دانشگاه آزاد اس��المي هستند، مي بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون و 
دريافت کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاريخ 1401/3/31 به درگاه اطالع 
رساني مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. انتخاب 
رش��ته براي رشته هاي دانش��گاه آزاد اسالمي با استفاده از کد دسترس��ي مندرج در کارنامه اعالم 
نتايج اوليه آزمون بطور مجزا و از طريق دانش��گاه مذکور انجام مي پذيرد. داوطلباني که در يکي از 
رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و يا دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند مي توانند به 

دلخواه خود منحصراً در يکي از مؤسسات ثبت نام و مشغول به تحصيل شوند.

ح( يادآوري هاي خيلي مهم  
1- داوطلبان دقت نمايند در ستون مالحظات برخي رشته هاي تحصيلي، پذيرش با ضرايب يکي از 
گرايش هاي ديگر رش��ته عنوان گرديده، لذا داوطلبانيکه بر اس��اس نتيجه مندرج در کارنامه مجاز 
به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده اند، مي توانند اين گونه محل ها را نيز 
در صورت تمايل انتخاب نمايند. همچنين در کنار عنوان رش��ته امتحاني در باالي جداول رشته هاي 

تحصيلي، کد ضريب مربوط به همين منظور نيز درج شده است.
2- با توجه به اينکه کد محل هاي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي پس از گرفتن 
تأييديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبان گرامي اکيداً توصيه مي گردد قبل 
از اقدام به تکميل نهايي فرم انتخاب رش��ته هاي تحصيلي خ��ود، جزئيات و اطالعات مربوط به کد 
رشته هاي انتخابي )محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دوره هاي مختلف و ...( را مطالعه نموده و مد 

نظر داشته باشند.
3- آن دس��ته از داوطلباني که در آزمون کارشناسي ارش��د ناپيوسته سال 1401 پذيرفته شوند و 
داراي مدرک کارشناس��ي غير متناسب با رش��ته قبولي باشند، موظف به  گذراندن دروس پيش نياز 
)جبراني( به  تش��خيص گروه  آموزش��ي مربوط بوده و هزينه  دروس  پيش نياز )جبراني( نيز توس��ط 

دانشجو پرداخت مي شود.
4- دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي غيرروزانه کارشناسي ارشدناپيوسته ) به شرط نداشتن 
مشکل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند بدون انصراف از تحصيل، درآزمون کارشناسي ارشد سال 
1401 ثبت نام و شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از اعالم نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف 

قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.
5- همانگونه که در دفترچه شماره يك آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 درج گرديده، 
با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1950 مورخ 1399/12/16 پذيرفته 
شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1400 مي توانند در آزمون کارشناسی 
ارشد ناپيوسته سال 1401 ثبت نام و شرکت نمايند.ضمناً داوطلبان مذکور و نيز دانشجويان در حال 
تحصيل در دوره روزانه مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سالهاي قبل، در صورت تمايل به ثبت نام و 
شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط 
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مندرج در اين دفترچه راهنما مي بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 
سال 1401، از تحصيل انصراف قطعي حاصل مي نمودند و در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل 
در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال 1401، قبولي آنان در 

آزمون لغو خواهد شد.
6- دارندگان مدارک تحصيلي معادل مي بايس��ت حائز ش��رايط »آيين نامه ش��رکت دارندگان 
مدارک معادل و غيررس��مي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلس��ه 845 ش��وراي 
گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 
92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 
ابالغ گرديده، باش��ند. بديهي است آن دسته از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاريخ ابالغ 
مصوبه جلسه ش��ماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت 
برگ��زاري دوره ه��اي معادل( در دوره هاي معادل پذيرفته  ش��ده اند، در ش��مول اين مصوبه قرار 
مي گيرند.همچنين براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 1394/8/26 و نامه شماره 99/5714/

دش م��ورخ 99/4/30 ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي، همة دارندگان م��درک معادل که طي 
س��ال هاي 1377 تا 1381 به دوره هاي مذکور راه يافته اند، حس��ب مورد از تس��هيالت مصوبه 
ش��ماره 2/77633 مورخ 1392/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رس��مي باالتر برخوردار 

مي شوند.
7- انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني که از طريق اطالعيه ها منتشر مي شود صورت 
مي پذي��رد، لذا آن دس��ته از داوطلباني که در موعد مقرر موفق به انتخاب رش��ته نش��وند به منزله 

انصراف از ادامه مراحل آزمون تلقي خواهند شد.
8- نظر به  اينکه  بر اس��اس  نمره  کل  محاسبه  ش��ده  براي  هر يك  از داوطلبان  گزينش  علمي  انجام  
مي گيرد، لذا ترتيب  تقدم  يا تأخر کد رش��ته محل هاي  انتخابي  توس��ط داوطلب  هيچگونه  تأثير يا 
امتيازي  در گزينش  نهايي  نخواهد داش��ت  و منحصراً تقدم  کد محل  تحصيل  نش��انگر ترتيب  عالقه  

داوطلب  به  تحصيل  در محل  مربوط مي باشد. 
9- داوطلب��ان کدرش��ته محل هاي تحصيل��ي دوره هاي: نوبت دوم )ش��بانه(، مج��ازي، پرديس 
خودگردان و مش��ترک، مؤسس��ات  آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا داراي  ش��رايط 
خاص  و دانش��گاه پيام نور، ملزم به پرداخت  ش��هريه  مي باش��ند. لذا داوطلبان الزم اس��ت در 
خصوص ميزان ش��هريه دانش��گاه هاي پذيرنده دانش��جو، ضمن مراجعه به درگاه هاي اطالع 
رس��اني دانش��گاه هاي مربوط، توضيحات مندرج درشرايط و ضوابط دانش��گاه ها و موسسات 

آموزش عالي مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما را نيز به دقت مطالعه نمايند. 
 الزم به ذکر است که محل هاي تحصيل دوره هاي مختلف تحصيلي، در ذيل عنوان هر رشته و گرايش 
با ذکر عنوان دوره تحصيلي، نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش 

و توضيحات مربوط، در جداول رشته هاي تحصيلي به صورت يکجا درج شده است.
10- نظ��ر ب��ه  اينکه  ام��کان  افزايش  و يا کاهش  ظرفيت  پذيرش  دانش��جو در برخي  از کد رش��ته  
محل هاي  تحصيلي  مندرج  در اين  دفترچه بر اساس  درخواست  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي 

 ذيربط خواهد بود، لذا بديهي  است  که بر اساس  ظرفيت  تغيير يافته  گزينش نهايي  انجام  مي گيرد.
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11- داوطلبان  بايد حداکثر تا تاريخ 1401/6/31 فارغ التحصيل  شوند، در غير اينصورت  قبولي  آنان 
لغو مي گردد.

تبصره : چنانچه به داليلي احتمال فارغ التحصيلي خود را تا تاريخ فوق نمي دهيد الزم است حداکثر تا 
تاريخ 1401/5/10 درخواست انصراف از گزينش در رشته های انتخابی را به همراه تصوير شناسنامه 
و يا کارت ملی به س��ازمان س��نجش  ب��ه روش الکترونيکی که دربند 19 صفح��ه 22 همين دفترچه 
راهنما توضيح داده شده است ارسال نماييد تا از گزينش  نهايي  حذف  گرديد.   به  درخواست هايي  که  
بعد از تاريخ تعيين ش��ده به  اين  س��ازمان  واصل  ش��ود ترتيب  اثر داده  نخواهد شد و تمامی تبعات آن 

متوجه شخص داوطلب خواهد بود.
12- به  منظور آگاهي از نتيجه  گزينش  نهايي در آزمون  ورودي  کارشناس��ي ارش��د ناپيوس��ته س��ال  
1401، کارنامه اي  حاوي  اطالعات  الزم  پس  از اس��تخراج فهرست  قبول شدگان  نهايي از طريق درگاه 

اطالع رساني اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد.
13- نظر به اينکه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد در حيطه وظايف 
سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و هيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان ميسر نمي باشد به داوطلبان 

تأکيد مي گردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت الزم را به عمل آورند.
14- چنانچه تعداد ثبت نام شدگان در دوره هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشکيل کالس به 
حدنصاب نرس��د و با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در کدرشته محل مربوط امکان تشکيل کالس 
وجود نداش��ته باشد، نسبت به انتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به ساير اولويت هاي داراي نمره علمي 
الزم، اقدام خواهد ش��د. در غير اين صورت اقدام ديگري امکان پذير نبوده و فرد مي تواند در آزمون 

سال آينده شرکت نمايد.   
15- به داوطلبان توصيه مي گردد قبل از اقدام به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي در اينترنت، کد رش��ته 
محل هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم نمونه مندرج در انتهاي اين دفترچه درج و سپس به 
درگاه اطالع رس��اني اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان کوتاه تر و خطاي کمتري نسبت به تکميل 

فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.
16- رعايت ش��رايط و ضوابط در رش��ته هايي که داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در 
دفترچه هاي راهنما و يا اطالعيه هاي اين س��ازمان به اطالع داوطلبان رس��يده است، به عهده داوطلبان 
مي باش��د و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نس��بت به انتخاب اينگونه رشته ها مبادرت نموده و در آنها 
قبول ش��وند، تمامی تبعات ناش��ي از آن صرفاً متوجه خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين 

سازمان نخواهد بود.
17- کد محل هاي  انتخابي  مندرج  در فرم  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  اينترنتي پس  از تکميل  و تأييد 

نهايي و اتمام مهلت ويرايش به  هيچ  عنوان  قابل  تغيير و يا تعويض  نيست .
18- هر زمان  مشخص  شود که  داوطلب ، حقايقي را عمداً يا سهواً کتمان  نموده ، در هر مرحله  )انتخاب 
رش��ته ، پذيرفته شدن ، ثبت نام، حين  تحصيل   و ...( که باشد، قبولي وي در اين آزمون  لغو و از شرکت در 

آزمون  سال  بعد نيز محروم  خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.
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19- جه��ت تس��ريع در بررس��ی و ثب��ت درخواس��تها ب��ه ص��ورت الکترونيک��ی، متقاضي��ان
م��ی توانن��د در ص��ورت داش��تن مس��تندات ب��ه سيس��تم پيش��خوان خدم��ات الکترونيک��ی 
 http://darkhast.sanjesh.org آدرس:  ب��ه  کش��ور  آم��وزش  س��نجش   س��ازمان 
مراجعه و درخواس��تهاي خود را به همراه مس��تندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، برای 
داوطلب ش��ماره نامه و کدرهگيری از طريق پيام کوتاه ارس��ال می شود. داوطلبان می توانند پس از 
دريافت شماره و کد رهگيری از طريق پيام کوتاه، به پورتال رهگيری الکترونيکی مکاتبات به آدرس: 
http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواس��ت خود مطلع ش��وند. ضمناً در 
صورت داش��تن هرگونه سؤال به نش��اني )http://request.sanjesh.org( مراجعه و سواالت خود 

را ثبت نماييد.
20- هرگونه تغيير از طريق هفته نامه پيك سنجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني سازمان سنجش

آموزش کشور( و يا درگاه اطالع رساني اين سازمان و در صورت لزوم از طريق رسانه هاي گروهي 
اعالم خواهد شد. 

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

21- داوطلب��ان در صورت لزوم مي توانند از طريق روش اش��اره
ش��ده در بند 19 همين صفحه و يا سيس��تم پاسخگويي اينترنتي 
با اين س��ازمان مکاتبه نموده و يا با شماره تلفن:  021-42163  

تماس حاصل نمايند.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش کرده ايد
 اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت کنيد: 
راه اول: وارد سامانه پاسخگويي سازمان سنجش به نشاني )http://request.sanjesh.org( شويد.

  اگر قبالً در اين س��امانه عضو نبوده ايد، الزم اس��ت با وارد کردن اطالعات فردي در اين سامانه 
عضو شويد.

  بعد از عضويت، رمز عبور به  رايانامه )ايميل(  شما فرستاده مي شود )در وارد کردن ايميل معتبر 
دقت کنيد(.

  با نام کاربري )که خودتان انتخاب مي کنيد( و رمز عبور، مي توانيد وارد سامانه شويد.
  در قس��مت درخواس��ت جديد و پس از انتخاب آزمون س��ال، اطالعات ثبت نامي خود را مي 

توانيد ببينيد.
راه دوم- مي توانيد با تلفن گوياي روابط عمومي سازمان سنجش )42163-021( تماس بگيريد.

اين تلفن به دليل مراجعه زياد ممکن است اشغال باشد.
  ابتدا کليد 3 )آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته( و سپس کليد 3 را انتخاب کنيد.

 سپس کد ملي و سريال شش رقمي شناسنامه تان را وارد کنيد.
 پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامي شما اعالم مي شود.
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيرشته محل كد -1جدول شماره 
 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10001  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 10 -  

 روزانه 10002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 30 - 
 روزانه 10003  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 روزانه 10004  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط زن
 روزانه 10005  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10006  دانشگاه بجنورد زبان و ادبيات فارسي 19 - 
 روزانه 10007  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10008  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10009  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10010  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 10011  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 5 -

 روزانه 10012  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 روزانه 10013  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10014  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10015  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10016  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10017  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 روزانه 10018  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10019  دانشگاه زابل ادبيات فارسيزبان و  8 - 
 روزانه 10020  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10021  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10022  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10023  زاهدان -و بلوچستان دانشگاه سيستان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10024  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 روزانه 10025  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 روزانه 10027  شهيد چمران اهوازدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10028  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10029  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10030  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10031  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 7 - 

 روزانه 10032  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط زن
 روزانه 10033  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 11 - فقط مرد

 روزانه 10034  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 13 - 
 روزانه 10035  سنندج -دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 19 - 
 روزانه 10036  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10037  دانشگاه گنبد زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10038  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10039  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10040  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 24 - 
 روزانه 10041  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10042  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10043  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
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 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
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 اول دوم
 روزانه 10044  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10045  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ادبيات فارسيزبان و  6 - 
 روزانه 10046  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 24 - 
 روزانه 10047  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10048  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10049  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10050  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 7 - 

 نوبت دوم 10051  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 10052  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10053  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10054  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10055  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10056  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 26266  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10057  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10058  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10059  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10060  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فارسيزبان و ادبيات  5 - 
 نوبت دوم 10061  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10062  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10063  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10064  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10065  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10066  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10067  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10068  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 نوبت دوم 10069  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10070  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10071  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10072  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10073  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 نوبت دوم 10074  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10075  نيشابوردانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10076  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10077  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 مجازي دولتي 10078  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 13 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 10079  دانشگاه اصفهان فارسي زبان و ادبيات 1 - 
 زبان و ادبيات فارسي 12 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 10080  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  10081  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 8 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 3 -
 پيام نور 10083  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10084  مركز شبستر -آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام نور استان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10085  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10086  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10087  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10088  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10089  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10090  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10091  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10092  بيدگل مركز آران و -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 پيام نور 10093  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10094  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10095  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10096  مركز زرين شهر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10097  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10098  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10099  مركز ايالم -ايالم  دانشگاه پيام نور استان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10100  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10101  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10102  مركز پاكدشت -تهران دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10103  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10104  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10105  واحد لواسانات -تهران دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 زبان و ادبيات فارسي 8 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10106  مركز شهركرد

 پيام نور 10107  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10108  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فارسيزبان و ادبيات  20 - 
 پيام نور 10109  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10110  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10111  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10112  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10113  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10114  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10115  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10116  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10117  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10118  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
نورپيام  10119  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 -   
 پيام نور 10120  مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10121  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
نورپيام  10122  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -   
 پيام نور 10123  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10124  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
نورپيام  10125  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 -   

 زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 

 پيام نور 10126  مركز دوگنبدان
 پيام نور 10127  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10128  اليگودرزمركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10129  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10130  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10131  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10132  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10133  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10134  مركز محمود آباد -مازندران دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10135  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10136  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10137  واحد ابوموسي -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10138  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10139  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10140  مركز اردكان -استان يزد دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10141  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10142  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
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 اول دوم
   پيام نور 10143  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10144  مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 مجازي پيام نور 10145  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10146  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10147  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 10148  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10149  مركز كرج -پيام نور استان البرز دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10150  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10151  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 مجازي پيام نور 10152  مركز شهركرد

 مجازي پيام نور 10153  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10154  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10155  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10156  اهوازمركز  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10157  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10158  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10159  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  فارسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10160  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10161  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10162  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10163  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10164  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10165  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
پيام نورمجازي  10166  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10167  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10168  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 10169  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  زبان و ادبيات فارسي 10 -
 غيرانتفاعي 10170  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 غيرانتفاعي 10171  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  زبان و ادبيات فارسي 3 - 

 غيرانتفاعي 10172  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) زبان و ادبيات فارسي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 10173  گرگان –موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

  - 6 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10175  دانشگاه شيراز

 - 10 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10176  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 نوبت دوم 10177  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

 - 2 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 نوبت دوم 10178  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پرديس خودگردان 10179  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 پيام نور 10180  بوكان

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10181  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
گرايش ادبيات  زبان و ادبيات فارسي

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10182  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
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 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10183  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10184  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
گرايش ادبيات  زبان و ادبيات فارسي

 كودك و نوجوان

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10185  مركز شهركرد

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10186  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10187  مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10188  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10189  مركز اردكان -يزد دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10190  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10191  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10192  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10193  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  زبان

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10194  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10195  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 8 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10196  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10197  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10198  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
نورمجازي پيام  10199  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10200  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10201  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 8 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10202  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
نورمجازي پيام  10203  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان   

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10204  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
نورمجازي پيام  10205  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10206  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
- 20 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
 كودك و نوجوان

 غيرانتفاعي 10207  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه 

 - 2 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 غيرانتفاعي 10208 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
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  ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10209  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 -  

 روزانه 10210  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 6 - 
 روزانه 10211  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش  8 - 
 روزانه 10212  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 14 - 
 روزانه 10213  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10214  دانشگاه سمنان گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 10215  تهران -دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 -
 روزانه 10216  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10217  دانشگاه شهيد باهنر كرمان گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي  14 - 
 روزانه 10218  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10219  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10220  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش  12 - 
 روزانه 10221  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 - 
 نوبت دوم 10222  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
 نوبت دوم 10223  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - 
 نوبت دوم 10224  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - 
 نوبت دوم 10225  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10226  تهران -دانشگاه شاهد  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش  6 -
 نوبت دوم 10227  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 6 - 
 نوبت دوم 10228  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 - 
 نوبت دوم 10229  دانشگاه يزد گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي  2 - 
 پيام نور 10230  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10231  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10232  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10233  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 مجازي پيام نور 10234  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  گرايش ادبيات پايداري زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10235  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10236  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10237  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10238  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10239  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10240  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10241  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10242  مركز اردكان -پيام نور استان يزد دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10243  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10244  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 - 
 غيرانتفاعي 10245  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - 

 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
 روزانه 10246  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 17 -  

 روزانه 10247  دانشگاه بيرجند ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش  11 - 
 روزانه 10248  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 10 - 
 روزانه 10249  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 10 - 
 روزانه 10250  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فارسي گرايش ادبيات تطبيقي زبان و ادبيات 11 - 
 روزانه 10251  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 14 - 
 روزانه 10252  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
 روزانه 10253  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي  12 - 
 روزانه 10254  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 - 
 روزانه 10255  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 7 - 
زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش  4 -   روزانه 10256  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 7 -   روزانه 10257  دانشگاه فردوسي مشهد
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 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 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
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 25 -  روزانه 10258  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 پرورشآموزش و 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 25 -  روزانه 10259  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -  روزانه 10260  اصفهانپرديس شهيد باهنر  -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10261  پرديس شهيد باهنر كرمان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و  20 -  روزانه 10262  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 25 -  روزانه 10263  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10264  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش  20 -  روزانه 10265  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10266  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
شاغل در وزارت  پيماني

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10267  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 9 -   روزانه 10268  دانشگاه بيرجند
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 9 -   روزانه 10269  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 9 -   روزانه 10270  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -   روزانه 10271  دانشگاه شهركرد

رواييزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  15 - فقط زن  روزانه 10272  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 12 -   روزانه 10273  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
 روزانه 10274  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 5 - 
 روزانه 10275  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  و نگارش زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش 6 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 روزانه 10276  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 7 -
 روزانه 10277  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 10 - 
 روزانه 10278  دانشگاه اراك ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصرزبان و  11 - 
 روزانه 10279  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 9 - 
 روزانه 10280  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 6 - 
 روزانه 10281  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  گرايش ادبيات معاصرزبان و ادبيات فارسي  12 - 
 روزانه 10282  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 10 - 
 نوبت دوم 10283  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
 نوبت دوم 10284  دانشگاه بيرجند گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي  2 - 
 نوبت دوم 10285  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 4 - 
 نوبت دوم 10286  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
 نوبت دوم 10287  دانشگاه شهيد باهنر كرمان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي زبان 6 - 
 نوبت دوم 10288  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 3 - 
 نوبت دوم 10289  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 3 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 -  نوبت دوم 10290  دانشگاه اصفهان
و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان  3 -   نوبت دوم 10291  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 2 -   نوبت دوم 10292  دانشگاه بيرجند
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 5 -   نوبت دوم 10293  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
 نوبت دوم 10294  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 - 
 نوبت دوم 10295  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 10296  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 -
 نوبت دوم 10297  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 2 - 
 نوبت دوم 10298  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 3 - 
 نوبت دوم 10299  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 - 
 نوبت دوم 10300  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 3 - 
 پيام نور 10301  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10302  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  8 - 
 پيام نور 10303  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10304  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10305  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10306  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 20 - 
 پيام نور 10307  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  گرايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي  8 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10308  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10309  تهران جنوب -تهران دانشگاه پيام نور استان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10310  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10311  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 10312  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - 
 پيام نور 10313  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 - 
 پيام نور 10314  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  نگارشزبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و  8 - 
 مجازي پيام نور 10315  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10316  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10317  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10318  مركز بوشهر -نور استان بوشهر دانشگاه پيام  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10319  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10320  مركز رامهرمز -خوزستان دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10321  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10322  بواناتمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10323  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10324  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10325  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
پيام نورمجازي  10326  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10327  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10328  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10329  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10330  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10331  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامهزبان و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10332  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10333  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عامه زبان و ادبيات فارسي گرايش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10334  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10335  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10336  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10337  مركز تاكستان -نور استان قزوين دانشگاه پيام  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10338  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10339  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
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 اول دوم

 عامهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 

 مجازي پيام نور 10340  مركز دوگنبدان

 مجازي پيام نور 10341  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10342  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي گرايش  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10343  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10344  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  عامهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10345  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10346  مركز تفت -استان يزد  دانشگاه پيام نور زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10347  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10348  تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10349  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 مجازي پيام نور 10350  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10351  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10352  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10353  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
پيام نورمجازي  10354  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10355  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10356  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10357  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10358  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10359  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10360 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
 غيرانتفاعي 10361  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  2 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 4 -   غيرانتفاعي 10362  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 -   غيرانتفاعي 10363  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش 

 ) 1علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10364  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 -  

 روزانه 10365  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10366  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - 
 روزانه 10367  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 روزانه 10368  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - 
 روزانه 10369  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 - 
 روزانه 10370  دانشگاه تربيت مدرس آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 6 - 

 روزانه 10371  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 7 محل تحصيل تهران
 روزانه 10372  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
 روزانه 10373  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 - 
 روزانه 10374  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 10 - 
 روزانه 10375  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 روزانه 10376  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
 روزانه 10377  دانشگاه تهران هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و  6 - 
 روزانه 10378  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 - 
 روزانه 10379  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10380  دانشگاه زنجان گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي  7 - 
 روزانه 10381  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 روزانه 10382  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10383  سنندج -دانشگاه كردستان  گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي  11 - 
 روزانه 10384  بابلسر -دانشگاه مازندران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10385  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - 
 روزانه 10386  دانشگاه يزد گرايش آب و هواشناسي محيطي آب و هواشناسي 7 - 
 نوبت دوم 10387  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 - 
 نوبت دوم 10388  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 - 
 نوبت دوم 10389  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 - 
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 ) 1علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 10390  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 - 
 نوبت دوم 10391  گرگان -دانشگاه گلستان  هواشناسي گرايش تغيير اقليمآب و  3 - 
 نوبت دوم 10392  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10393  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10394  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي  2 - 
 نوبت دوم 10395  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 1 - 
 پيام نور 10396  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10397  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10398  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10399  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10400  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10401  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10402  مركز سقز -پيام نور استان كردستان دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10403  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10404  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10405  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10406  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 پيام نور 10407  مركز اوز -نور استان فارس دانشگاه پيام  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10408  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 پيام نور 10409  واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 

 مجازي پيام نور 10410  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 10411  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10412  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اقليمآب و هواشناسي گرايش تغيير  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10413  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10414  مركز اصفهان -پيام نور استان اصفهان دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10415  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10416  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10417  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 15 - آموزش محور
نور مجازي پيام 10418  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور  

 ) 2علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 6 -    روزانه 10419  دانشگاه تهران

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 8 محل تحصيل تهران  روزانه 10420  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -   روزانه 10421  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 6 -   روزانه 10422  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 -   روزانه 10423  دانشگاه اصفهان
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -   روزانه 10424  دانشگاه تبريز
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10425  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 9 -   روزانه 10426  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

آمايش محيطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و  8 - محل تحصيل تهران  روزانه 10427  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10428  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 12 -   روزانه 10429  دانشگاه زنجان
آمايش محيطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و  7 -   روزانه 10430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10431  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10432  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي  8 -   روزانه 10433  سنندج -دانشگاه كردستان 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10434  بابلسر -دانشگاه مازندران 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10435  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   روزانه 10436  دانشگاه يزد
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 3 -   نوبت دوم 10437  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10438  دانشگاه اصفهان
ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گرايش  2 -   نوبت دوم 10439  دانشگاه تبريز
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -   نوبت دوم 10440  دانشگاه تهران
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -  نوبت دوم 10441  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10442  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گرايش  2 -   نوبت دوم 10443  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -  پرديس خودگردان 10444  دانشگاه تبريز

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 -   پيام نور 10445  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   پيام نور 10446  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -   پيام نور 10447  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -    روزانه 10448  دانشگاه اصفهان

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   روزانه 10449  دانشگاه ايالم
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -   روزانه 10450  دانشگاه تبريز
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -   روزانه 10451  دانشگاه تهران
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -   روزانه 10452  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - محل تحصيل تهران  روزانه 10453  تهران -خوارزمي دانشگاه 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -   روزانه 10454  دانشگاه زابل
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   روزانه 10455  دانشگاه زنجان
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   روزانه 10456  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -   روزانه 10457  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 16 -   روزانه 10458  دانشگاه شهيد چمران اهواز
شهريشهري گرايش آمايش ريزيجغرافيا و برنامه 6 -   روزانه 10459  دانشگاه فردوسي مشهد
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -   روزانه 10460  دانشگاه كاشان
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -   روزانه 10461  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -   روزانه 10462  دانشگاه مراغه
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 -   روزانه 10463  دانشگاه يزد
 - 3 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 زيست شهريمحيط

 روزانه 10464  دانشگاه تبريز

 8 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10465  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10466  دانشگاه زابل

 - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 13 - فقط زن
 شهري گرايشريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10468  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10469  دانشگاه مراغه

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10470  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10471  دانشگاه تهران

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10472  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 8 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10473  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10474  دانشگاه زابل

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريبازريزي مسكن و برنامه
 روزانه 10475  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10476  دانشگاه كاشان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10477  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10478  رشت -گيالن  دانشگاه

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10479  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10480  دانشگاه مراغه

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10481  دانشگاه اصفهان

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10482  دانشگاه زابل

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10483  شهيد باهنر كرماندانشگاه 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10484  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10485  دانشگاه اصفهان
گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10486  دانشگاه ايالم
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10487  دانشگاه تبريز
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -   نوبت دوم 10488  دانشگاه تهران

گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 2 - محل تحصيل تهران  نوبت دوم 10489  تهران -دانشگاه خوارزمي 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10490  دانشگاه زابل
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 1 -   نوبت دوم 10491  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
گرايش آمايش شهري شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10492  دانشگاه فردوسي مشهد
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -   نوبت دوم 10493  دانشگاه كاشان
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -   نوبت دوم 10494  بابلسر -دانشگاه مازندران 
گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10495  دانشگاه يزد
 - 2 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 زيست شهريمحيط

 نوبت دوم 10496  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 نوبت دوم 10497  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 زيست شهريمحيط
 نوبت دوم 10498  دانشگاه زابل

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 نوبت دوم 10499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10500  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10501  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10502  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10503  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10504  دانشگاه كاشان

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريبازريزي مسكن و برنامه
 نوبت دوم 10505  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10506  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
دومنوبت  10507  دانشگاه اصفهان  

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10508  دانشگاه زابل



 
 

 35  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10509  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
خودگردان پرديس 10510  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -  پرديس خودگردان 10511  دانشگاه زابل
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -   پرديس خودگردان 10512  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شهري گرايش ريزيبرنامه جغرافيا و

 زيست شهريمحيط
 پرديس خودگردان 10513  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پرديس خودگردان 10514  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 پرديس خودگردان 10515  دانشگاه زابل

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10516  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
آمايش شهريشهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه 20 -  واحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 پيام نور 10517  اشنويه
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10518  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   پيام نور 10519  مركز كرج -استان البرز دانشگاه پيام نور 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   پيام نور 10520  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10521  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10522  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -  مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 پيام نور 10523  فردوس
گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10524  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10525  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -   پيام نور 10526  مركز كرمانشاه -كرمانشاه  دانشگاه پيام نور استان
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10527  واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10528  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10529  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 - 8 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 زيست شهريمحيط

 پيام نور 10530  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10531  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10532  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 شهريزيست محيط
 پيام نور 10533  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10534  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10535  مركز بابل -استان مازندران دانشگاه پيام نور 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 10536  هشترود

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 شهريآفريني ريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10537  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10538  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز ريزيبرنامه
 پيام نور 10539  واحد تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10540  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10541  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10542  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10543  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10544  مركز بروجن

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10545  مركز مشهد -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10546  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10547  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10548  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10549  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10550  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور مركز  -پيام نور استان خراسان جنوبي  دانشگاه
 مجازي پيام نور 10551  فردوس

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10552  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10553  مركز بيجار -پيام نور استان كردستان دانشگاه 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10554  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10555  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد  دانشگاه پيام نور

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10556  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10557  مركز بويين زهرا -پيام نور استان قزوين دانشگاه 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10558  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز ريزي مسكنبرنامه

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 مجازي پيام نور 10559  هشترود

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10560  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10561  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10562  ريواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10563  مركز بروجن

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريبازريزي مسكن و برنامه
 مجازي پيام نور 10564  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10565  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10566  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -   غيرانتفاعي 10567  موسسه غيرانتفاعي قشم

 - 15 
گرايش شهري ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 غيرانتفاعي 10568  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر

 - 5 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 غيرانتفاعي 10569  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 5 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز ريزي مسكنبرنامه
 غيرانتفاعي 10570  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10571  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10572  دانشگاه تهران

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10573  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 7 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10574  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10575  دانشگاه زابل

 - 10 
گرايش روستايي ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10576  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10577  دانشگاه تربيت مدرس

 7 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10578  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10579  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10580  دانشگاه زنجان

 - 8 
گرايش روستايي ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10581  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10582  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10583  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10584  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10585  دانشگاه اصفهان

 - 14 
روستايي گرايش ريزيو برنامه جغرافيا

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10586  دانشگاه بيرجند

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10587  دانشگاه تهران

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10588  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 9 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10589  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10590  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10591  دانشگاه زنجان

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10592  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستاييمديريت توسعه 

 روزانه 10593  دانشگاه شيراز

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10594  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10595  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 16 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10596  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10597  دانشگاه تبريز

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10598  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 اقتصاد روستاييتوسعه 
 نوبت دوم 10599  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10600  رشت -دانشگاه گيالن 

 1 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10601  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10602  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10603  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
گرايش روستايي ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10604  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10605  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10606  اصفهاندانشگاه 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10607  دانشگاه بيرجند

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10608  دانشگاه تهران

 - 2 
گرايش  روستاييريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10609  دانشگاه زابل

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10610  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10611  گرگان -دانشگاه گلستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پرديس خودگردان 10612  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10613  دانشگاه زابل

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10614  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10615  دانشگاه زابل

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10616  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10617  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 10618  كاشمر

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10619  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10620  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10621  اروميهمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10622  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10623  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10624  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10625  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10626  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10627  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

مركز گنبد  -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 پيام نور 10628  كاووس

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10629  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيو برنامهجغرافيا 
 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

 پيام نور 10630  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10631  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10632  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
نورپيام  10633  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10634  مركز شهركرد

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10635  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10636  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10637  مركز كرمانشاه -كرمانشاه دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10638  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10639  مركز خرم اباد -استان لرستان دانشگاه پيام نور 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10640  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10641  مركز رضوانشهر صدوق -نور استان يزد دانشگاه پيام 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 مجازي پيام نور 10642  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 روستاييتوسعه اقتصاد 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10643  مركز شهركرد

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 مجازي پيام نور 10644  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10645  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10646  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10647  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

مركز گنبد  -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  كاووس

 مجازي پيام نور 10648
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 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10649  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10650  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10651  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10652  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10653  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
گرايش  روستاييريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10654  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10655  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 18 -  

 روزانه 10656  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 
 روزانه 10657  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 8 - 
 روزانه 10658  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 10659  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 -
 روزانه 10660  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سرزمينريزي آمايش برنامه 4 - 
 روزانه 10661  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 10662  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 10663  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 10664  دانشگاه تهران آمايش سرزمينريزي برنامه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10665  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 -
 نوبت دوم 10666  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 10667  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 26 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10668  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 -

 ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
(محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران 

 پرديس خودگردان 10669  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 10670  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 پيام نور 10671  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10672  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار ريزي آمايش سرزمينبرنامه 10 - 

 ) 6علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10673  دانشگاه بيرجند مخاطرات محيطي 9 -  

 روزانه 10674  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 6 - 
 روزانه 10675  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 10676  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 6 - 
 روزانه 10677  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مخاطرات محيطي 4 - 
 روزانه 10678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 6 - 
 روزانه 10679  سنندج -دانشگاه كردستان  محيطيمخاطرات  10 - 
 روزانه 10680  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 5 - 
 روزانه 10681  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 6 - 
 روزانه 10682  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 5 - 
 نوبت دوم 10683  دانشگاه بيرجند مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10684  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 3 - 

 نوبت دوم 10685  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10686  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10687  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 1 - 
 نوبت دوم 10688  گرگان -دانشگاه گلستان  محيطيمخاطرات  3 - 
 نوبت دوم 10689  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 2 - 
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 ) 6علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 10690  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 20 -
 پيام نور 10691  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10692  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 
 مجازي پيام نور 10693  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور

 ) 7علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10694  دانشگاه اصفهان جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 3 -  

 روزانه 10695  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 
 روزانه 10696  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - 
 روزانه 10697  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 

 روزانه 10698  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10699  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - 
 روزانه 10700  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 

 روزانه 26312  دانشگاه ميبد  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10701  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 5 - 
 روزانه 10702  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 - 

 روزانه 10703  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 - محل تحصيل تهران
 پذيرفته شده متعهد به

جذب در نيروهاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 روزانه 10704  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 -

 روزانه 10705  دانشگاه مراغه جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
پذيرفته شده متعهد به 

نيروهاي مسلح مي جذب در 
باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 10706  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 روزانه 10707  تهران -دانشگاه خوارزمي  هيدروپليتيك 7 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10708  دانشگاه اصفهان جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 
 نوبت دوم 10709  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 
 نوبت دوم 10710  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 4 - 
 نوبت دوم 10711  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 
 نوبت دوم 10712  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 

 نوبت دوم 26313  دانشگاه ميبد  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10713  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 10714  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 -

 نوبت دوم 10715  تهران -دانشگاه خوارزمي  هيدروپليتيك 2 - تحصيل تهرانمحل 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10716  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10717  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 2 -

 جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 10718  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 10719  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10720  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10721  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10722  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
 پيام نور 10723  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
نورپيام  10724  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 -   
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 8علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10725  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 9 -  

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -مسلح مي باشد.  در نيروهاي

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 10726  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  جغرافيا و دفاع مقدس 8 -

 روزانه 10727  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 6 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 جغرافياي نظامي 20 -

نيروي زميني ارتش  -امام علي(ع) دانشگاه افسري 
 روزانه 10728  جمهوري اسالمي ايران

 نوبت دوم 10729  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 2 - 
 ) 9علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10730  دانشگاه تبريز گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 -  
 روزانه 10731  تهراندانشگاه  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 5 - 
 روزانه 10732  دانشگاه كاشان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 7 - 
 روزانه 10733  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 7 - 
 روزانه 10734  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 8 - 
 روزانه 10735  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  اكوتوريسمگردي گرايش طبيعت 8 - 
 روزانه 10736  دانشگاه تبريز گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
 روزانه 10737  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 6 - 
 روزانه 10738  دانشگاه كاشان گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 7 - 
 - 4 

گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 ريزي مقصدبرنامه

 روزانه 10739  دانشگاه تهران

 - 10 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10740  دانشگاه جيرفت

 - 6 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10741  تهران - دانشگاه خوارزمي

 - 11 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10742  دانشگاه زنجان

 - 7 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10743  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
گرايش گردشگري ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10744  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10745  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10746  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 7 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 روزانه 10747  دانشگاه يزد

 - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 روزانه 10748  دانشگاه اصفهان

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 روزانه 10749  دانشگاه تبريز

 6 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 روزانه 10750  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 9 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 روزانه 10751  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 نوبت دوم 10752  دانشگاه تبريز گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10753  دانشگاه تهران گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10754  دانشگاه كاشان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10755  دانشگاه تبريز گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10757  دانشگاه كاشان گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 9علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10758  دانشگاه تهران

 - 2 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10759  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10761  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10762  رشت -گيالن دانشگاه 

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 نوبت دوم 10763  دانشگاه يزد

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 نوبت دوم 10764  دانشگاه اصفهان

 - 2 
گرايش گردشگري ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 نوبت دوم 10765  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 نوبت دوم 10766  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10767  دانشگاه تبريز اكوتوريسمگردي گرايش طبيعت 2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10768  دانشگاه تبريز گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  10769  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 1 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي مقصدبرنامه
 پرديس خودگردان 10770  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 غيرانتفاعي 10771  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 4 - 
 غيرانتفاعي 10772  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  ژيوتوريسمگردي گرايش طبيعت 5 - 
 - 20 

گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه

 غيرانتفاعي 10773  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 5 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 خدمات سفر ريزي رويداد وبرنامه
 غيرانتفاعي 10774  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 10 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي رويداد و خدمات سفربرنامه
 غيرانتفاعي 10775  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

 ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103

  - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10776  دانشگاه اصفهان

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10777  دانشگاه تبريز

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 سيستم اطالعات جغرافياييگرايش 
 روزانه 10778  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10779  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10780  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10781  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10782  دانشگاه تبريز

 - 10 
سيستم اطالعات  سنجش از دور و

 جغرافيايي گرايش سنجش از دور
 روزانه 10783  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10784  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10785  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10786  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10787  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 12 
دور و سيستم اطالعات  سنجش از

 جغرافيايي گرايش مطالعات دفاعي
 روزانه 10788  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10789  دانشگاه اصفهان

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 سيستم اطالعات جغرافياييگرايش 
 نوبت دوم 10790  دانشگاه تبريز

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10791  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10792  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10793  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10794  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10795  دانشگاه تبريز

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10796  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات 

 دورجغرافيايي گرايش سنجش از 
 نوبت دوم 10797  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10799  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10800  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10801  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10802  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 غيرانتفاعي 10803  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10804  دانشگاه اراك ادبيات عربي 7 -  

 روزانه 10805  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 7 - 
 روزانه 10806  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 9 - فقط زن

 روزانه 10807  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10808  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10809  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10810  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10811  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 5 - 
 روزانه 10812  تهراندانشگاه  ادبيات عربي 9 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 10813  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 7 -
 روزانه 10814  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10815  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 24 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1عربي (كد ضريب زبان  - 1104 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 10816  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 15 -
 روزانه 10817  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10818  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 روزانه 10819  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10820  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10822  دانشگاه شهيد چمران اهواز ادبيات عربي 12 - 
 روزانه 10823  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 12 - 
 روزانه 10824  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10825  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10826  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 10827  دانشگاه قم ادبيات عربي 11 - فقط مرد
 روزانه 10828  دانشگاه قم ادبيات عربي 11 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 10829  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 7 -

 روزانه 10830  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10831  سنندج -دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 18 - 

 روزانه 10832  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 15 - فقط زن
 روزانه 10833  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10834  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10835  بابلسر -مازندران دانشگاه  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10836  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 13 - 
 روزانه 10837  ايرانشهر -دانشگاه واليت  ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10838  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10839  دانشگاه يزد ادبيات عربي 14 - 
 نوبت دوم 10840  دانشگاه اراك ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10841  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 3 - 

 نوبت دوم 10842  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 10843  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10844  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10845  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10846  دانشگاه تهران ادبيات عربي 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10847  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 2 -
 نوبت دوم 10848  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10849  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10850  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10851  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10852  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10853  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10854  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10855  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 10856  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 2 -
 نوبت دوم 10857  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10858  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي - 10 
 نوبت دوم 10859  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 6 - 
 نوبت دوم 10860  ايرانشهر -دانشگاه واليت  ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10861  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10862  دانشگاه يزد ادبيات عربي 6 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 10863  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 26 -

 مجازي دولتي 10864  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  ادبيات عربي 13 - آموزش محور
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 ) 1زبان عربي (كد ضريب  - 1104 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   ادبيات عربي 9 -
پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل 

 پرديس خودگردان 10865  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ادبيات عربي 1 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10866  خودگردان واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10867  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 2 - 

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10869  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 5 -

مشترك با دانشگاه لبنان 
شرايط در انتهاي  -

 دفترچه
 مشترك 10870  دانشگاه اصفهان عربي -ادبيات تطبيقي فارسي  5 -

 پيام نور 10871  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10872  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10873  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10874  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10875  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10876  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10877  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10878  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10879  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10880  مركز كرمانشاه -نور استان كرمانشاه دانشگاه پيام  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10881 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10882  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 20 - 
 مجازي پيام نور 10883  مركز مهاباد -آذربايجان غربي  دانشگاه پيام نور استان ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10884  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10885  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10886  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10887  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  10888  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10889  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10890  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10891  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10892 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10893  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10894  اهواز -غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع) دانشگاه  ادبيات عربي 10 - 
 غيرانتفاعي 10895  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) ادبيات عربي 4 - 

 ) 2زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10896  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 4 -  

 روزانه 10897  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  مترجمي زبان عربي - 10 فقط زن
 روزانه 10898  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 7 - 
 روزانه 10899  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10900  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 9 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   روزانه 10901  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 7 -

 روزانه 10902  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 12 - 
 روزانه 10903  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10904  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10905  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 8 - 
 روزانه 10906  دانشگاه شهيد چمران اهواز مترجمي زبان عربي 13 - 
 روزانه 10907  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10908  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10909  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 4 - 
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 ) 2زبان عربي (كد ضريب  - 1104 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10910  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 8 - 

 روزانه 10911  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي 20 - فقط زن
 روزانه 10912  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 13 - 
 نوبت دوم 10913  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 2 - 

 نوبت دوم 10914  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 4 فقط زن
 نوبت دوم 10915  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10916  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10917  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10918  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 2 -
 نوبت دوم 10919  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10920  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10921  سمناندانشگاه  مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10922  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 10 - 
 نوبت دوم 10923  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 1 - 
 نوبت دوم 10924  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 2 - 
 مترجمي زبان عربي 9 - 

خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 10925  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 3زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10926  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 4 -  

 روزانه 10927  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 5 - 
 روزانه 10928  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 6 - 
 نوبت دوم 10929  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10930  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 -

 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105
 روزانه 10931  دانشگاه اروميه يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 -  

 روزانه 10932  دانشگاه اصفهان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 
 روزانه 10933  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  14 - فقط زن

 روزانه 10934  بجنورد دانشگاه يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 10935  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 - 
 روزانه 10936  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 
 روزانه 10937  دانشگاه تهران يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 
 روزانه 10938  كرمانشاه -دانشگاه رازي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  12 - 
 روزانه 10939  دانشگاه زنجان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 
 روزانه 10940  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 - 
 روزانه 10941  دانشگاه شهيد باهنر كرمان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - 
 روزانه 10942  دانشگاه شهيد چمران اهواز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  12 - 
 روزانه 10943  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيرگرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي علوم  8 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 10944  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 -
 روزانه 10945  دانشگاه فردوسي مشهد يزيراقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسعه علوم  13 - 
 روزانه 10946  سنندج -دانشگاه كردستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  13 - 
 روزانه 10947  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 10948  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - 
 - 8 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 روزانه 10949  دانشگاه بجنورد

 - 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10950  دانشگاه تبريز

 - 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10951  دانشگاه زنجان

 - 3 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10952  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10953  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10954  دانشگاه شيراز

 - 20 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10955  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 11 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10956  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 روزانه 10957  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  گرايش اقتصاد انرژي اقتصاديعلوم  10 - فقط زن
 روزانه 10958  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 روزانه 10959  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10960  تربيت مدرسدانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 
 روزانه 10961  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 روزانه 10962  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  11 - 

 روزانه 10963  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10964  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
 روزانه 10965  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 10966  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 10967  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 10968  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 روزانه 10969  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 
 روزانه 10970  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصاد انرژياقتصادي گرايش علوم  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10971  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 10972  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  16 - 
 روزانه 10973  دانشگاه فردوسي مشهد انرژي اقتصادي گرايش اقتصادعلوم  12 - 
 روزانه 10974  سنندج -دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
 روزانه 10975  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  12 - 
 روزانه 10976  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 
 روزانه 10977  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  9 - 
 روزانه 10978  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 روزانه 10979  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 10980  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 10981  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 -

 روزانه 10982  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10983  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 10984  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 

 روزانه 10985  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط مرد
 روزانه 10986  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 - 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 روزانه 10987  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  7 -
 روزانه 10988  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 
 روزانه 10989  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 - 
 روزانه 10990  اهوازدانشگاه شهيد چمران  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  5 - 
 روزانه 10991  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  9 - 

 روزانه 10992  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10993  شيرازدانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 
 روزانه 10994  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  6 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 10995  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  6 -

 روزانه 10996  دانشگاه قم گرايش اقتصاد اسالمي اقتصاديعلوم  10 - فقط زن
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 10997  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 -
 روزانه 10998  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - 
 روزانه 10999  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 روزانه 11000  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  14 - فقط زن
 روزانه 11001  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 روزانه 11002  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 
 روزانه 11003  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11004  دانشگاه تهران نظرياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  15 - 
 روزانه 11005  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 روزانه 11006  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11007  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - 
 روزانه 11008  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11009  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 
 روزانه 11010  آموزش عالي بافت)

 روزانه 11011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11012  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11013  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - 
 روزانه 11014  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11015  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11016  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  13 - 
 روزانه 11017  سنندج -دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  16 - 
 روزانه 11018  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 روزانه 11019  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  19 - 
 روزانه 11020  دانشگاه يزد نظرياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  10 - 
 روزانه 11021  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  3 - 
 روزانه 11022  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  10 - 
اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  5 -   روزانه 11023  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  10 -   روزانه 11024  دانشگاه هنر اصفهان
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  10 -   روزانه 11025  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  7 -   روزانه 11026  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  16 -   روزانه 11027  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  3 -   روزانه 11028  دانشگاه تبريز

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران  روزانه 11029  تهران -دانشگاه خوارزمي 
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  9 -   روزانه 11030  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 10 
اقتصادي گرايش دفاع و پدافند علوم 

 اقتصادي
 روزانه 11031  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 روزانه 11032  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مسكنعلوم  5 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 11033  دانشگاه صنعت نفت و گازاقتصاد نفت و گاز گرايش تجارت نفت  8 -

 نوبت دوم 11034  دانشگاه اروميه يزيربرنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم  2 - 
 نوبت دوم 11035  دانشگاه اصفهان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11036  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - فقط زن
 نوبت دوم 11037  دانشگاه بجنورد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11038  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11039  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11040  دانشگاه تهران يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11041  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11042  باهنر كرماندانشگاه شهيد  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11043  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 11044  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  1 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 11045  دانشگاه فردوسي مشهد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -
 نوبت دوم 11046  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 - 2 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 نوبت دوم 11047  دانشگاه تبريز

 - 3 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11048  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11049  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11050  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 11 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11051  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 نوبت دوم 11052  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - فقط زن
دومنوبت  11053  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  3 -   
 نوبت دوم 11054  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11055  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11056  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11057  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش اقتصاد انرژياقتصادي علوم  2 - 
 نوبت دوم 11058  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 نوبت دوم 11059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11060  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 11061  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11062  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11063  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصاد انرژياقتصادي گرايش علوم  3 - 
 نوبت دوم 11064  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11066  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11067  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11068  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11069  كرمان دانشگاه شهيد باهنر اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11071  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  2 - 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 نوبت دوم 11072  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  7 -
 نوبت دوم 11073  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11074  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 

 نوبت دوم 11075  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11076  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  6 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 11077  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اسالمياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  1 -
 نوبت دوم 11078  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11079  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11080  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 

 نوبت دوم 11081  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - فقط زن
 نوبت دوم 11082  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11083  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11084  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 نوبت دوم 11085  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11086  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 نوبت دوم 11087  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نظرياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  2 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 
 نوبت دوم 11088  آموزش عالي بافت)

 نوبت دوم 11089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت
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 اول دوم

 نوبت دوم 11090  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 11091  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11092  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11093  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11094  دانشگاه يزد اقتصاد نظري اقتصادي گرايشعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11095  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 - 
اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  2 -   نوبت دوم 11096  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  5 -   نوبت دوم 11097  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  5 -   نوبت دوم 11098  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  2 -   نوبت دوم 11099  دانشگاه تبريز

مالي اسالمي اقتصادي گرايش اقتصادعلوم  1 - محل تحصيل تهران  نوبت دوم 11100  تهران -دانشگاه خوارزمي 
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  4 -   نوبت دوم 11101  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 11102  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مسكنعلوم  1 - محل تحصيل تهران
 مجازي دولتي 11103  دانشگاه تبريز يزيرتوسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش علوم  20 - آموزش محور

 25 - آموزش محور
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 مجازي دولتي 11104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

دولتيمجازي  11105  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - آموزش محور  

 مجازي دولتي 11106  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11107  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -

 يزيرتوسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش علوم  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11108  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 11109  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11110  دانشگاه شهيد باهنر كرمان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 پرديس خودگردان 11111  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پرديس خودگردان 11112  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پرديس خودگردان 11113  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11114  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11115  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 

 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 11116  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11117  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11118  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11119  تبريزدانشگاه  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11120  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11121  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11122  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11123  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -
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محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11124  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11125  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11126  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11127  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11128  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  3 -  پرديس خودگردان 11129  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  2 -  پرديس خودگردان 11130  دانشگاه يزد
 پيام نور 11131  مركز اصفهان -اصفهان  دانشگاه پيام نور استان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11132  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
نورپيام  11133  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   
 پيام نور 11134  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11135  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11136  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  يزيرگرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي علوم  8 - 
 پيام نور 11137  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11138  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيربرنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم  8 - 
 - 8 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 پيام نور 11139  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11140  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11141  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11142  مركز پاكدشت -تهران دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11143  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11144  سيرجانمركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11145  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11146  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 پيام نور 11147  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11148  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11149  مركز مشهد -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11150  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11151  مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 پيام نور 11152  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11153  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11154  تهران غرب -تهران دانشگاه پيام نور استان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11155  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11156  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11157  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش بانكداري اسالمي اقتصاديعلوم  8 - 
 پيام نور 11158  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11159  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11160  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
نورپيام  11161  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -   
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   پيام نور 11162  كرج مركز -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -
 پيام نور 11163  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11164  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11165  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 پيام نور 11166  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11167  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام نور اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11168  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11169  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11170  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11171  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11172  مركز زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11173  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11174  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11175  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11176  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11177  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  يزيرگرايش توسعه اقتصادي و برنامه اقتصاديعلوم  1 - 
 - 20 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 غيرانتفاعي 11178  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
 غيرانتفاعي 11179  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11180  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11181  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  12 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 11182  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 غيرانتفاعي 11183  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - 
 غيرانتفاعي 11184  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11185 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  5 - 
 غيرانتفاعي 11186  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11187  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  گرايش اقتصاد اسالمي اقتصاديعلوم  1 - 
 غيرانتفاعي 11188  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - 
 غيرانتفاعي 11189  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - 
 غيرانتفاعي 11190  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - 
 غيرانتفاعي 11191  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11192  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -
براي كسب اطالع از 

شرايط تحصيل رايگان به 
نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 11193  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 -

 غيرانتفاعي 11194  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  اقتصاد نظرياقتصادي گرايش علوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11195  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  8 - 
غيرانتفاعيمجازي  11196 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  9 - آموزش محور  

 مجازي غيرانتفاعي 11197  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  2 - آموزش محور
 ) 1علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

 روزانه 11198  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 -  
 روزانه 11199  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رشد حركتيرفتار حركتي گرايش  9 - فقط زن

 روزانه 11200  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11201  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11202  سمناندانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11203  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 روزانه 11204  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 
 روزانه 11205  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 - 
 روزانه 11206  دانشگاه فردوسي مشهد رشد حركتيرفتار حركتي گرايش  4 - 
 روزانه 11207  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 10 - 
 روزانه 11208  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 11209  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 -
 روزانه 11210  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - 

 روزانه 11211  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 - فقط زن
 روزانه 11212  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11213  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 11214  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -

 روزانه 11215  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11216  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي  10 - 
 روزانه 11217  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 - 
 روزانه 11218  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - 
 روزانه 11219  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11221  دانشگاه شهيد چمران اهواز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 روزانه 11222  دانشگاه شيراز حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار  6 - 
 روزانه 11223  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - 
 روزانه 11224  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 

 روزانه 11225  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  گرايش آموزش تربيت بدنيرفتار حركتي  6 - فقط زن
 روزانه 11226  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 7 - 
 روزانه 11227  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 11 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 11228  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 25 -

 نوبت دوم 11229  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11230  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - فقط زن

 نوبت دوم 11231  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11232  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 11233  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11234  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11235  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 نوبت دوم 11236  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11237  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 نوبت دوم 11238  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 - 
 نوبت دوم 11239  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11240  اصفهاندانشگاه  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 

 نوبت دوم 11241  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 11242  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11243  دانشگاه تبريز كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و  2 - 
 نوبت دوم 26269  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - 
 نوبت دوم 11244  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11245  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل  2 - 
 نوبت دوم 11246  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11247  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11248  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 11249  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 

 نوبت دوم 11250  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11251  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 5 - 
 نوبت دوم 11252  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 5 - 
 مجازي دولتي 11253  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 13 - آموزش محور

پيماني ويژه فرهنگيان رسمي يا 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 11254  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 -

 مجازي دولتي 11255  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 13 - آموزش محور
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1ورزشي (كد ضريب  علوم - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پرديس خودگردان 11256  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11257  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11258  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11259  كرمانشاه -دانشگاه رازي  يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -
 پرديس خودگردان 11261  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11262  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 2 -
 پيام نور 11263  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
 پيام نور 11264  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و  10 - 
 پيام نور 11265  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 20 - 
 غيرانتفاعي 11266  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 غيرانتفاعي 11267  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 15 - 
 غيرانتفاعي 11268  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 غيرانتفاعي 11269  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 - 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11270  دانشگاه اراك

 - 14 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11271  دانشگاه اروميه

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 تندرستيورزشي و 
 روزانه 11272  دانشگاه اصفهان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11273  دانشگاه ايالم

 - 14 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11274  دانشگاه بجنورد

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11275  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11276  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 5 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 
 ورزشي و تندرستي

 روزانه 11277  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11278  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11279  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11280  سبزوار -حكيم سبزواري  دانشگاه

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11281  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11282  دانشگاه زنجان

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 تندرستيورزشي و 
 روزانه 11283  دانشگاه سمنان

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11284  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11285  تهران -دانشگاه شاهد 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11286  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11288  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11289  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11290  دانشگاه شيراز

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11291  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11292  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11293  دانشگاه فردوسي مشهد

 12 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11294  دانشگاه قم

 12 - فقط مرد
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11295  دانشگاه قم

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11296  دانشگاه كاشان

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

- 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11297  دانشگاه كاشان

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11298  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11299  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11300  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11301  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11302  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11303  دانشگاه اراك

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11304  دانشگاه اصفهان

 7 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11305  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11307  دانشگاه بيرجند

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11308  دانشگاه تبريز

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 كاربردي ورزشي
 روزانه 11309  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11310  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 9 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11311  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2ورزشي (كد ضريب علوم  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11312  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي كاربردي

 روزانه 11313  دانشگاه زنجان

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11314  دانشگاه سمنان

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11315  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 11 
ورزشي گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11316  دانشگاه شهركرد

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11317  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11318  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11319  دانشگاه شيراز

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11320  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11321  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11322  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11323  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11324  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11325  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11326  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

تغذيه ورزشيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و  7 - فقط زن  روزانه 11327  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 12 -   روزانه 11328  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -   روزانه 11329  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 5 -  روزانه 11330  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -   روزانه 11331  دانشگاه تهران
ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشيفيزيولوژي  11 -   روزانه 11332  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 6 -   روزانه 11333  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 5 -   روزانه 11334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 6 -   روزانه 11335  دانشگاه شيراز
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 10 -   روزانه 11336  دانشگاه صنعتي شاهرود
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 9 -   روزانه 11337  رشت -دانشگاه گيالن 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -   روزانه 11338  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 5 -   روزانه 11339  بابلسر -دانشگاه مازندران 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 10 -   روزانه 11340  ورزشي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11341  دانشگاه اراك

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11342  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11343  دانشگاه اصفهان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11344  دانشگاه ايالم

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11345  دانشگاه بجنورد

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11346  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11347  بيرجنددانشگاه 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 نوبت دوم 26267  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   ورزشي و تندرستي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11348  دانشگاه تربيت مدرس

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11349  دانشگاه تهران

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11350  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11351  دانشگاه زنجان

 - 2 
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11352  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11353  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11354  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11355  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11356  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 تندرستيورزشي و 
 نوبت دوم 11357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11358  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11359  دانشگاه كاشان

محل تحصيل  -فقط زن 
 خواهرانپرديس 

- 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11360  دانشگاه كاشان

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11361  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11362  دانشگاه اراك

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11363  دانشگاه اصفهان

 2 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11364  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11365  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11366  دانشگاه بيرجند

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11367  دانشگاه تبريز

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 كاربرديورزشي 
 نوبت دوم 11368  دانشگاه تهران

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11369  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 3 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11370  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11371  دانشگاه زنجان

 - 2 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي كاربردي

 نوبت دوم 11372  دانشگاه سمنان

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11373  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
دومنوبت  11374  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11375  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11376  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11377  رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج) 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 2 - فقط زن  نوبت دوم 11378  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -   نوبت دوم 11379  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 3 -   نوبت دوم 11380  دانشگاه تبريز
 نوبت دوم 26268  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 5 - 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 2 -  دوم نوبت 11381  دانشگاه تهران  
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -   نوبت دوم 11382  دانشگاه صنعتي شاهرود
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 1 -   نوبت دوم 11383  بابلسر -دانشگاه مازندران 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 5 -   نوبت دوم 11384  بدني و علوم ورزشيپژوهشگاه تربيت 

 13 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 مجازي دولتي 11385  دانشگاه تهران

 13 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 مجازي دولتي 11386  دانشگاه تهران

ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشيفيزيولوژي  13 - آموزش محور  مجازي دولتي 11387  دانشگاه تهران
 - 10 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 
 ورزشي و تندرستي

 پرديس خودگردان 11388  دانشگاه اروميه

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11389  دانشگاه اصفهان

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11390  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
خودگردانپرديس  11391  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11392  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11393  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي كاربردي

 پرديس خودگردان 11394  دانشگاه اصفهان

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11395  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11396  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11397  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11398  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -  پرديس خودگردان 11399  دانشگاه تبريز

و تغذيه ورزشيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  2 -   پرديس خودگردان 11400  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 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

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 4 -  پرديس خودگردان 11401  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 6 -  پرديس خودگردان 11402  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 2 -  پرديس خودگردان 11403  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پيام نور 11404  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پيام نور 11405  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 8 -   پيام نور 11406  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 - 18 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 
 ورزشي و تندرستي

 غيرانتفاعي 11407  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11408  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11409  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11410  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11411  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 14 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11412  لنگرود -قدير موسسه غيرانتفاعي 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11413  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11414  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 9 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي كاربردي

 غيرانتفاعي 11415  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11416  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11417  گلبهار -سناباد موسسه غيرانتفاعي 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11418  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 15 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11419  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11420  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 20 -   غيرانتفاعي 11421  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 15 -   غيرانتفاعي 11422  شيراز -غيرانتفاعي آپادانا موسسه 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 20 -   غيرانتفاعي 11423  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 20 -   غيرانتفاعي 11424  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 20 -   غيرانتفاعي 11425  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 15 - فقط زن  غيرانتفاعي 11426  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
تغذيه ورزشيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و  15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 11427  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 20 -   غيرانتفاعي 11428  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي 8 -   غيرانتفاعي 11429  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 ) 3علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11430  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 4 -  

 روزانه 11431  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11432  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 9 - 
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 ) 3علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 11433  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 3 -
 روزانه 11434  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11435  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  بيومكانيك ورزشي 8 - 
 روزانه 11436  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11437  رشت -دانشگاه گيالن  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11438  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11439  اردبيل -اردبيلي  دانشگاه محقق بيومكانيك ورزشي 15 - 
 نوبت دوم 11440  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11441  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11442  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 1 - 
 نوبت دوم 11443  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11444  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11445  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11446  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11447  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 1 - 

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11448  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11449  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 1 -

 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 3 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11450  دانشگاه اراك

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11451  دانشگاه اروميه

 - 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11452  دانشگاه اصفهان

 - 14 
و تمرينات اصالحي  شناسي ورزشيآسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11453  دانشگاه بجنورد

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11454  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

اصالحي  شناسي ورزشي و تمريناتآسيب
 گرايش تمرينات اصالحي

 روزانه 11455  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11456  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11457  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11458  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11459  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 11 
و تمرينات اصالحي شناسي ورزشي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11460  دانشگاه شهركرد

 - 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11461  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11462  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11463  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11464  رشت -دانشگاه گيالن 
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 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11465  دانشگاه يزد

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيآسيبگرايش 
 روزانه 11466  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11467  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11468  دانشگاه تهران

 - 5 
ورزشي و تمرينات اصالحي شناسي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11469  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11470  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 ورزشي شناسيگرايش آسيب
 روزانه 11471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11472  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11473  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 9 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11474  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 روزانه 11475  دانشگاه تهران

 - 7 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب
 بدني سازگارانه و ورزش معلولينتربيت 

 روزانه 11476  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 روزانه 11477  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11478  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11479  دانشگاه اروميه

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11480  دانشگاه اصفهان

 - 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 تمرينات اصالحيگرايش 
 نوبت دوم 11481  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 نوبت دوم 26272  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   گرايش تمرينات اصالحي

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
دوم نوبت 11482  دانشگاه تهران  

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11483  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11484  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
تمرينات اصالحي شناسي ورزشي و آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11485  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11486  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11487  دانشگاه يزد

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11488  دانشگاه اراك

 - 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11489  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 ورزشيشناسي گرايش آسيب
 نوبت دوم 11490  دانشگاه تهران
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 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 ورزشيشناسي گرايش آسيب
 نوبت دوم 11491  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11492  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11493  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11494  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 نوبت دوم 11495  دانشگاه تهران

 - 5 
تمرينات اصالحي گرايش شناسي ورزشي و آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 نوبت دوم 11496  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 نوبت دوم 11497  رشت -دانشگاه گيالن 

 13 - آموزش محور
تمرينات اصالحي شناسي ورزشي و آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 مجازي دولتي 11498  دانشگاه تهران

 13 - آموزش محور
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 مجازي دولتي 11499  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 تمرينات اصالحيگرايش 
 پرديس خودگردان 11500  دانشگاه اروميه

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11501  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پرديس خودگردان 11502  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پرديس خودگردان 11503  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
ورزشي و تمرينات اصالحي شناسي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11504  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 پرديس خودگردان 11505  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 پرديس خودگردان 11506  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پيام نور 11507  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 15 - فقط مرد
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11508  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
- 15 

شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب
 گرايش تمرينات اصالحي

 غيرانتفاعي 11509  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11510  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11511  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11512  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11513  مشهد -غيرانتفاعي بينالود موسسه 

 - 10 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11514  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11515  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11516  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11517  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11518  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 10 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11519  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس 

 - 17 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 غيرانتفاعي 11520  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 14 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 غيرانتفاعي 11521  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 15 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 غيرانتفاعي 11522  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا 

 ) 5ورزشي (كد ضريب  علوم - 1106

  - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11523  دانشگاه اراك

 5 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11524  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
بازاريابي مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11525  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 
 و ارتباطات ورزشي

 روزانه 11526  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
بازاريابي مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11527  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11528  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11529  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل 

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11530  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11531  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
گرايش مديريت بازاريابي مديريت ورزشي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11532  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11533  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11534  مشهد دانشگاه فردوسي

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11535  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11536  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 ارتباطات ورزشيو 
 روزانه 11537  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11538  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 روزانه 11539  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11540  دانشگاه اروميه

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11541  دانشگاه بيرجند
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 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11542  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 گردشگري

- 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11543  تهراندانشگاه 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11544  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11545  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 13 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 گردشگري ورزشيو 
 روزانه 11546  دانشگاه صنعتي شاهرود

 12 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11547  دانشگاه قم

 12 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11548  دانشگاه قم

 - 6 
رويدادها  مديريت ورزشي گرايش مديريت

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11549  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 روزانه 11550  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11551  دانشگاه اراك

 - 7 
ورزشي گرايش مديريت سازمان ها مديريت 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11552  دانشگاه اصفهان

 6 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11553  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 ورزشيو باشگاه هاي 
 روزانه 11554  دانشگاه ايالم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11555  دانشگاه بجنورد

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11556  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
سازمان ها مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11557  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 
 و باشگاه هاي ورزشي

 روزانه 11558  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
سازمان ها  مديريت ورزشي گرايش مديريت

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11559  دانشگاه تهران

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11560  دانشگاه جهرم

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11561  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11562  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11563  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 باشگاه هاي ورزشيو 
 روزانه 11564  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11565  دانشگاه شهركرد

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11566  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11567  دانشگاه شهيد چمران اهواز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11568  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 13 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11569  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 باشگاه هاي ورزشيو 
 روزانه 11570  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11571  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11572  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11573  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 روزانه 11574  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11575  دانشگاه اراك

 2 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11576  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11577  دانشگاه تبريز

 - 4 
گرايش مديريت بازاريابي  مديريت ورزشي

 نوبت دوم 26277  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   و ارتباطات ورزشي

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11578  دانشگاه تربيت مدرس

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11579  تهراندانشگاه 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11580  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 2 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11581  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11582  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11583  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
بازاريابي مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11584  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11585  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 نوبت دوم 11586  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11587  دانشگاه اروميه

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11588  دانشگاه بيرجند

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11589  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 گردشگري

- 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11590  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11591  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
رويدادها مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11592  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 نوبت دوم 11593  بابلسر -دانشگاه مازندران 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11594  دانشگاه اراك

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11595  دانشگاه اصفهان

 2 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11596  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11597  دانشگاه ايالم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 هاي ورزشيو باشگاه 
 نوبت دوم 11598  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11599  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 نوبت دوم 26278  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   و باشگاه هاي ورزشي

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11600  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11601  دانشگاه جهرم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11602  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11603  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11604  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11605  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11606  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 ورزشيو باشگاه هاي 
 نوبت دوم 11607  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11608  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 نوبت دوم 11609  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 13 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 مجازي دولتي 11610  دانشگاه تهران

 13 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 مجازي دولتي 11611  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 25 - آموزش محور
مديريت بازاريابي مديريت ورزشي گرايش 

 و ارتباطات ورزشي
 مجازي دولتي 11612  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 مجازي دولتي 11613  دانشگاه صنعتي شاهرود

 13 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 ورزشيو باشگاه هاي 
 مجازي دولتي 11614  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 
 و ارتباطات ورزشي

 پرديس خودگردان 11615  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پرديس خودگردان 11616  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پرديس خودگردان 11617  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پرديس خودگردان 11618  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پرديس خودگردان 11619  دانشگاه اروميه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پرديس خودگردان 11620  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پرديس خودگردان 11621  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پرديس خودگردان 11622  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي

خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 11623  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پرديس خودگردان 11624  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 هاي ورزشيو باشگاه 
 پرديس خودگردان 11625  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پرديس خودگردان 11626  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11627  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11628  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11629  تهران جنوب -تهران دانشگاه پيام نور استان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11630  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11631  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11632  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11633  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 10 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي  مديريت

 و ارتباطات ورزشي
 پيام نور 11634  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پيام نور 11635  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 20 
رويدادها مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و گردشگري ورزشي
 پيام نور 11636  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پيام نور 11637  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پيام نور 11638  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 پيام نور 11639  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پيام نور 11640  مركز كرج -استان البرز دانشگاه پيام نور 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پيام نور 11641  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پيام نور 11642  ريواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پيام نور 11643  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   پيام نور 11644

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 پيام نور 11645  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 



 
 

 69  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11646  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11647  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11648  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 17 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11649 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 - 9 
گرايش مديريت بازاريابي مديريت ورزشي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11650  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11651  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 15 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 ارتباطات ورزشيو 
 غيرانتفاعي 11652  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 و ارتباطات ورزشي
 غيرانتفاعي 11653  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

محل تحصيل  -فقط زن 
 خواهران پرديس رضوان

- 15 
رويدادها مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 و گردشگري ورزشي
 غيرانتفاعي 11654  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 غيرانتفاعي 11655  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 ورزشيو گردشگري 
 غيرانتفاعي 11656  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 غيرانتفاعي 11657  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها 

 و گردشگري ورزشي
 غيرانتفاعي 11658  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11659  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11660  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
مديريت سازمان ها مديريت ورزشي گرايش 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11661  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11662  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 هاي ورزشيو باشگاه 
 غيرانتفاعي 11663  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11664  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11665  تنكابن -غيرانتفاعي شفق موسسه 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11666  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11667  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11668  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 غيرانتفاعي 11669  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمان ها 

 و باشگاه هاي ورزشي
 مجازي غيرانتفاعي 11670  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان 

 ) 6علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11671  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 4 -  

 روزانه 11672  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 6علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 11673  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11674  دانشگاه سمنان شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11675  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11676  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 6 - 
 نوبت دوم 11677  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11678  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11679  دانشگاه تهران ورزشيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 11680  دانشگاه سمنان شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11681  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 1 - 
 مجازي دولتي 11682  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 22 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11683  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11684  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 4 -

 غيرانتفاعي 11685  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد
 در انتهاي دفترچهتوضيحات 

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 11686  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 -

 غيرانتفاعي 11687  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي ورزشيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 11688  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  شناسي ورزشيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 11689  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  شناسي ورزشيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 11690  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي ورزشيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 11691  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي ورزشيروان 5 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 11692  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي ورزشيروان 5 - فقط زن

 ) 1تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11693  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 -  

 روزانه 11694  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11695  دانشگاه تهران ايران باستانتاريخ گرايش تاريخ  4 - 
 روزانه 11696  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11697  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11698  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11699  دانشگاه شهيد چمران اهواز تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11700  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 6 - 
 نوبت دوم 11701  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11702  دانشگاه اصفهان ايران باستان تاريخ گرايش تاريخ 1 - 
 نوبت دوم 11703  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11704  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 
دومنوبت  11705  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 -   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 -

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11707  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -  

 روزانه 11708  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 
 روزانه 11709  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 

 روزانه 11710  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 10 فقط زن
 روزانه 11711  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 
 روزانه 11712  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11713  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11714  دانشگاه تربيت مدرس اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11715  دانشگاه تهران اسالميتاريخ ايران تاريخ گرايش  8 - 
 روزانه 11716  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  11 - 
 روزانه 11717  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 11718  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11719  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - 
 روزانه 11720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11721  دانشگاه شهيد چمران اهواز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11722  دانشگاه شيراز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 روزانه 11723  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميايران  تاريخ گرايش تاريخ 8 - 
 روزانه 11724  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 - 
 روزانه 11725  بابلسر -دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11726  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 11727  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  18 -

 روزانه 11728  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 - 
 روزانه 11729  دانشگاه ياسوج اسالميايران تاريخ گرايش تاريخ  8 - 
 روزانه 11730  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ انقالب اسالمي 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 11731  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام  تاريخ انقالب اسالمي 12 -

 روزانه 11732  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ انقالب اسالمي 11 - 
 روزانه 11733  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ انقالب اسالمي 11 - 
 نوبت دوم 11734  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11735  دانشگاه اروميه اسالميگرايش تاريخ ايران تاريخ  2 - 
 نوبت دوم 11736  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 

 نوبت دوم 11737  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 5 فقط زن
 نوبت دوم 11738  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 نوبت دوم 11739  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 
 نوبت دوم 11740  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 نوبت دوم 11741  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 نوبت دوم 11742  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 نوبت دوم 11743  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11744  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11745  بابلسر -دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11746  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 11747  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -

 نوبت دوم 11748  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11749  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
دومنوبت  11750  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ انقالب اسالمي 1 -   
 نوبت دوم 11751  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ انقالب اسالمي 6 - 
 نوبت دوم 11752  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ انقالب اسالمي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز خودگردانپرديس  11753  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 -

 اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
واحد قره  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 پيام نور 11755  آغاج
 پيام نور 11756  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ ايران تاريخ گرايش  20 - 
 پيام نور 11757  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11758  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11759  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11760  مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
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 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 11761  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11762  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11763  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11764  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11765  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11766  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11767  مركز همدان -استان همدان دانشگاه پيام نور  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 مجازي پيام نور 11768  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
پيام نور مجازي 11769  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 11770  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11771  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11772  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11773  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11774  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11775  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11776  قم -غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع ) دانشگاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11777  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 -  
 روزانه 11778  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 

 روزانه 11779  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - فقط زن
 روزانه 11780  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11781  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 روزانه 11782  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 روزانه 11783  دانشگاه تهران اسالمتاريخ گرايش تاريخ  4 - 
 روزانه 11784  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 11 - 
 روزانه 11785  كرمانشاه -دانشگاه رازي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 روزانه 11786  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 روزانه 11788  دانشگاه شهيد چمران اهواز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11789  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11790  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11791  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 - 
 روزانه 11792  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 13 - 
شناسيتاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه 4 -   روزانه 11793  دانشگاه تهران
 روزانه 11794  دانشگاه تهران مركزي و قفقاز تاريخ گرايش مطالعات آسياي 4 - 
 روزانه 11795  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 7 - 
 روزانه 11796  دانشگاه ايالم تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11797  دانشگاه تبريز تاريخ تشيع 5 - 
 روزانه 11798  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11799  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ تشيع 11 - 
 روزانه 11800  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ تشيع 7 - 
 روزانه 11801  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11802  دانشگاه نيشابور تاريخ تشيع 10 - 
 نوبت دوم 11803  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11804  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 - 

 نوبت دوم 11805  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11806  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 نوبت دوم 11807  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 - 
 نوبت دوم 11808  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11809  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 نوبت دوم 11810  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11811  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 2 - 
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 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  شناسيتاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه 2 -  نوبت دوم 11812  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 11813  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 2 - 
 نوبت دوم 11814  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 1 - 
 نوبت دوم 11815  دانشگاه ايالم تاريخ تشيع 6 - 
 نوبت دوم 11816  دانشگاه تبريز تاريخ تشيع 3 - 
 نوبت دوم 11817  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ تشيع 5 - 
 نوبت دوم 11818  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ تشيع 1 - 
 نوبت دوم 11819  نيشابوردانشگاه  تاريخ تشيع 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11820  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11821  دانشگاه تبريز تاريخ تشيع 5 -

 پيام نور 11822  مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 پيام نور 11823  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 پيام نور 11824  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - 
 پيام نور 11825  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقازتاريخ  20 - 
 پيام نور 11826  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11827  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11828  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تشيع تاريخ 20 - 
 پيام نور 11829  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11830  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11831  مركز قم -پيام نور استان قم دانشگاه  تاريخ تشيع 8 - 
 مجازي پيام نور 11832  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11833  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11834  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تشيعتاريخ  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11835  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11836  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11837  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11838  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ تشيع 10 -

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 40 - آموزش محور
موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام 

 مجازي غيرانتفاعي 11839  قم -خميني(ره) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 11840  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ تشيع 20 -

 تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
امام موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي 

 مجازي غيرانتفاعي 11841  قم -خميني(ره) 

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11842  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 6 -  

 روزانه 11843  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 - 
 روزانه 11844  شيراز دانشگاه تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 - 
 نوبت دوم 11845  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11846  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 6 -

 ) 1علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11847  دانشگاه تهران شناسيمردم 7 -  

 روزانه 11848  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيمردم 6 - 
 روزانه 11849  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 6 - 
 روزانه 11850  دانشگاه يزد شناسيمردم 5 - 
 نوبت دوم 11851  دانشگاه تهران شناسيمردم 7 - 
 نوبت دوم 11852  كرماندانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 2 - 
 نوبت دوم 11853  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 4 - 
 نوبت دوم 11854  دانشگاه يزد شناسيمردم 2 - 
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  ) 2علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 11855  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 4 -  

 روزانه 11856  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11857  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11858  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 6 - 
 روزانه 11859  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 7 - 
 نوبت دوم 11860  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 2 - 
 نوبت دوم 11861  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11863  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11864  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 -
 پيام نور 11865  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11866  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  شناسيجامعه 20 -  

 روزانه 11867  دانشگاه اروميه شناسيجامعه 9 - 
 روزانه 11868  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 5 - 

 روزانه 11869  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه - 10 فقط زن
 روزانه 11870  دانشگاه ايالم شناسيجامعه 12 - 
 روزانه 11871  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11872  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 7 - 
 روزانه 11873  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11874  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11875  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11876  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيجامعه 13 - 
 روزانه 11877  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 18 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11878  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 -
 روزانه 11879  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11880  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسيجامعه 14 - 
 روزانه 11881  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11882  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 12 - 
 روزانه 11883  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيجامعه 13 - 
 روزانه 11884  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11885  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 9 - 
 روزانه 11886  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11887  دانشگاه يزد شناسيجامعه 12 - 
 روزانه 11888  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جامعه شناسي انقالب اسالمي 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11889  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 8 -
 نوبت دوم 11890  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11891  دانشگاه اروميه شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11892  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 2 - 

 نوبت دوم 11893  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه - 3 فقط زن
 نوبت دوم 11894  دانشگاه ايالم شناسيجامعه 9 - 
 نوبت دوم 11895  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11896  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11897  دانشگاه تهران شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11898  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11899  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 -
 نوبت دوم 11900  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11901  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11902  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11903  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 3 - 
 نوبت دوم 11904  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 4 - 
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 ) 3علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 11905  دانشگاه يزد شناسيجامعه 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11906  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 3 -
شرايط در  -تحصيل رايگان 

 فقط مرد -دفترچه انتهاي 
غيردولتي -روزانه  11907  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) جامعه شناسي انقالب اسالمي 10 -  

 شناسيجامعه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11908  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11909  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11910  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 -

نورپيام  11911  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 -   
 پيام نور 11912  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11913  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11914  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11915  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11916  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11917  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11918  مركز اروند -پيام نور استان خوزستان دانشگاه  شناسيجامعه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11919  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيجامعه 10 -
شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11920  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 20 -

 غيرانتفاعي 11921  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيجامعه 20 - 
 غيرانتفاعي 11922  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيجامعه 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11923  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي فرهنگجامعه 10 -
 ) 4(كد ضريب علوم اجتماعي  - 1108

 روزانه 11924  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 16 -  فقط زن
 روزانه 11925  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
 روزانه 11926  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11927  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 روزانه 11928  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11929  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 11 - 
 روزانه 11930  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11931  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 روزانه 11932  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11933  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11934  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 9 - 
 روزانه 11935  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 12 - 
 روزانه 11936  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 12 - 

 نوبت دوم 11937  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 11938  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11939  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11940  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11941  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11942  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11943  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 نوبت دوم 11944  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11945  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 3 - 
 نوبت دوم 11946  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 3 - 
 نوبت دوم 11947  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 3 - 
 نوبت دوم 11948  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 غيرانتفاعي 11950  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 15 - 
 غيرانتفاعي 11951  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 15 - 
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  ) 5علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 11952  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 9 -  

 نوبت دوم 11953  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 6 - 
 اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 پيام نور 11954  بوكان

 ) 6ضريب علوم اجتماعي (كد  - 1108
 روزانه 11955  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 12 -  

 روزانه 11956  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 13 - 
 روزانه 11957  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 12 - 
 روزانه 11958  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 6 - 
 روزانه 11959  دانشگاه اصفهان مديريت راهبردي فرهنگ 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 11960  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 15 -

 نوبت دوم 11961  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 6 - 
 نوبت دوم 11962  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرهنگيمطالعات  8 - 
 نوبت دوم 11963  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 3 - 
 نوبت دوم 11964  دانشگاه اصفهان مديريت راهبردي فرهنگ 1 - 
 مجازي دولتي 11965  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 40 - آموزش محور
 پيام نور 11966  مركز بوشهر -پيام نور استان بوشهر دانشگاه  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 11967  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 11968  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 11969  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مطالعات فرهنگي 12 - 

با همكاري دانشگاه 
 تربيت مدرس

 غيرانتفاعي 11970  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات فرهنگي 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 11971  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مطالعات فرهنگي 20 -

انتهاي دفترچه شرايط در 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 11972  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 -

 ) 7علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11973  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  

 روزانه 11974  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 8 - 
 روزانه 11975  رشت -دانشگاه گيالن  مطالعات جوانان 12 - 
 روزانه 11976  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 7 - 
 روزانه 11977  بابلسر -دانشگاه مازندران  فضايي ريزيمطالعات اوقات فراغت گرايش برنامه 5 - 
 نوبت دوم 11978  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 11979  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 4 - 
 نوبت دوم 11980  رشت -دانشگاه گيالن  مطالعات جوانان - 6 
 نوبت دوم 11981  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 4 - 
 نوبت دوم 11982  بابلسر -دانشگاه مازندران  فضايي ريزيمطالعات اوقات فراغت گرايش برنامه 2 - 

 ) 8علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11983  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 -  

 روزانه 11984  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 11985  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 14 - فقط زن

 روزانه 11986  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 5 - 
 روزانه 11987  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 5 - 
 نوبت دوم 11988  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 11989  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 5 - 
 نوبت دوم 11990  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11991  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 -

 توسعه محلي گرايش شهري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11992  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 
 غيرانتفاعي 11993  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگري مذهبي 5 - 
 غيرانتفاعي 11994  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  گردشگري مذهبي 20 - 
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  ) 9علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 11995  دانشگاه تهران ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 4 -  گردشگري

محل تحصيل دانشكده 
 گردشگري

 نوبت دوم 11996  دانشگاه تهران ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 2 -
 غيرانتفاعي 11997  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 5 - 

 ) 10علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11998  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 3 -  

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11999  تهران -شاهد دانشگاه  دانش اجتماعي مسلمين 8 -
 نوبت دوم 12000  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12001  تهران -دانشگاه شاهد  دانش اجتماعي مسلمين 8 -
 دانش اجتماعي مسلمين 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 12002  امسال درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12003  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين 20 -

 ) 11علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12004  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 3 -  

 نوبت دوم 12005  دانشگاه تهران اجتماعيفلسفه علوم  3 - 
 فلسفه علوم اجتماعي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 12006  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12007  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه علوم اجتماعي 20 -

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109
 روزانه 12008  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 2 -  

 روزانه 12009  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12010  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 روزانه 12011  دانشگاه شهيد باهنر كرمان باستاني ايران هايزبان 5 - 
 روزانه 12012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 روزانه 12013  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 10 - 
 روزانه 12014  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 
 روزانه 12015  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12016  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12017  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12018  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 2 - 
 نوبت دوم 12019  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاي باستاني ايرانزبان 3 - 
 نوبت دوم 12020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12021  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 4 - 
 نوبت دوم 12022  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12023  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12024  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 6 -

 ) 1 شناسي (كد ضريبزبان - 1110
 روزانه 12025  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 4 -  

 روزانه 12026  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان 5 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 شناسيزبان 10 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 12027  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 12028  دانشگاه ايالم شناسيزبان 9 - 
 روزانه 12029  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12030  دانشگاه بيرجند شناسيزبان 14 - 
 روزانه 12031  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12032  دانشگاه تربيت مدرس شناسيزبان 8 - 
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 ) 1شناسي (كد ضريب زبان - 1110 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 12033  دانشگاه تهران شناسيزبان 7 -
 روزانه 12034  دانشگاه جهرم شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12035  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12036  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12037  دانشگاه سمنان شناسيزبان 5 - 
 روزانه 12038  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12039  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان 5 - 
 روزانه 12041  دانشگاه شيراز شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12042  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12043  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12044  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيزبان 12 - 
 روزانه 12045  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12046  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12047  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12048  دانشگاه ياسوج شناسيزبان 10 - 
 نوبت دوم 12049  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 3 - 

 نوبت دوم 12050  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان 1 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 شناسيزبان 2 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12051  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12052  دانشگاه ايالم شناسيزبان 3 - 
 نوبت دوم 12053  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12054  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12055  دانشگاه تهران شناسيزبان 4 - 
 نوبت دوم 12056  دانشگاه جهرم شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12057  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسيزبان 3 - 
 نوبت دوم 12058  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيزبان 4 - 
 نوبت دوم 12059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان 1 - 
 نوبت دوم 12060  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان 4 - 
 نوبت دوم 12061  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12062  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيزبان 3 - 
 نوبت دوم 12063  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسيزبان 2 - 
 پرديس خودگردان 12064  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 4 - 
 پيام نور 12065  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12066  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12067  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12068  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12069  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12070  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسيزبان 20 - 
 شناسيزبان 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 12071  تربت حيدريه

 پيام نور 12072  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12073  واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12074  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12075  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12076  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12077  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12078  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12079  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12080  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گرايش اجتماعيزبان 20 - 
 مجازي پيام نور 12081  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12082  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسيزبان 40 - آموزش محور
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 ) 1شناسي (كد ضريب زبان - 1110 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 12083  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  12084  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12085  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12086  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12087  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12088  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12089  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12090  مركز رشت -نور استان گيالن دانشگاه پيام  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12091  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 12092  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسيزبان 2 - 

 ) 2شناسي (كد ضريب زبان - 1110
 روزانه 12093  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 5  فقط زن

 روزانه 12094  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 روزانه 12095  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12096  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 روزانه 12097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 روزانه 12098  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 12 - 
 روزانه 12099  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12100  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 10 - 

 نوبت دوم 12101  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 1 فقط زن
 نوبت دوم 12102  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 
 نوبت دوم 12103  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 
 نوبت دوم 12104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 1 - 
 نوبت دوم 12105  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 - 
 پيام نور 12106  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 - 
 پيام نور 12107  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 - 
 مجازي پيام نور 12108  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 40 - آموزش محور
فقط مرد -آموزش محور   مجازي غيرانتفاعي 12109  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانغيرفارسي زبان فارسي به  آموزش 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
فقط  -آموزش محور  -

محل تحصيل  -زن 
 خواهران پرديس رضوان

غيرانتفاعيمجازي  12110  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 15 -  

 ) 3شناسي (كد ضريب زبان - 1110
 روزانه 12111  تهران -پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  شناسيگزيني و اصطالحواژه 10 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 4شناسي (كد ضريب زبان - 1110
 روزانه 12112  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 7 -  

محل تحصيل دانشكده 
 فنون نوينعلوم و 

 روزانه 12113  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 4 -
 نوبت دوم 12114  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 12115  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 1 -

 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12116  دانشگاه اراك و حديث علوم قرآن 13 -  

 روزانه 12117  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 6 - 
 روزانه 12118  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 9 - فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 علوم قرآن و حديث 8 -
تهران (محل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)

 روزانه 12119  تحصيل شعبه اروميه)
 روزانه 12120  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12121  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12122  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 6 - 
 روزانه 12123  دانشگاه تربيت مدرس و حديثعلوم قرآن  8 - 
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 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12125  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 7 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12124  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12126  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12127  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  حديث علوم قرآن و 10 - 
 روزانه 12128  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12129  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12130  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 -
 روزانه 12131  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم قرآن و حديث 5 - 
 روزانه 12132  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12133  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12134  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12135  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم قرآن و حديث 8 - 

 علوم قرآن و حديث 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12136  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
 روزانه 12137  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 12 - 

 روزانه 12138  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 11 - فقط زن
 روزانه 12139  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 11 - فقط مرد

 روزانه 12140  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 6 - 
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 12141  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 6 -

 روزانه 12142  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن
 روزانه 12143  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 25 - 
 روزانه 12144  دانشگاه مالير علوم قرآن و حديث 10 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 12145  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 13 -

 روزانه 12146  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان علوم قرآن و حديث 12 - 
 روزانه 12147  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12148  دانشگاه يزد علوم قرآن و حديث 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -و پرورش  آموزش
 روزانه 12149  اله طالقاني قمپرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12150  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12151  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -

 علوم قرآن و حديث 12 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 12152  قم -(ويژه خواهران) 

نيروهاي ويژه كاركنان 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 12153  قم -دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  علوم قرآن و حديث 20 -

 نوبت دوم 12154  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12155  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 3 - 

 نوبت دوم 12156  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  قرآن و حديث علوم 2 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 علوم قرآن و حديث 2 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12157  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12158  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12159  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 1 - 
 نوبت دوم 12160  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 2 - 
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 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12162  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 5 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12161  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل  علوم قرآن و حديث 3 -
 نوبت دوم 12163  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 2 - 
 نوبت دوم 12164  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 4 - 
 نوبت دوم 12165  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12166  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 5 -
 نوبت دوم 12167  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم قرآن و حديث 2 - 
 نوبت دوم 12168  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12169  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  علوم قرآن و حديث 8 - 
 نوبت دوم 12170  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12171  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 2 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 12172  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 1 -
 نوبت دوم 12173  بابلسر -مازندران  دانشگاه علوم قرآن و حديث 9 - 
 نوبت دوم 12174  دانشگاه مالير علوم قرآن و حديث 5 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 12175  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 3 -

 نوبت دوم 12176  دانشگاه يزد علوم قرآن و حديث 3 - 
شرايط در  -رايگان تحصيل 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
غيردولتي -روزانه  12177  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) علوم قرآن و حديث 15 -  

 علوم قرآن و حديث 3 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 12178  قم -(ويژه خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 12179  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 26 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -آموزش محور  -

تحصيل دانشكده الهيات و
 معارف اسالمي

 مجازي دولتي 12180  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 13 -

 پرديس خودگردان 12181  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 1 - 
 علوم قرآن و حديث 10 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 12182  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 12183  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 1 - 
دفترچه شرايط در انتهاي 

محل تحصيل پرديس  -
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12184  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12185  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12186  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 1 -
 پيام نور 12187  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12188  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12189  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12190  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12191  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12192  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12193  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12194  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12195  واحد لواسانات -پيام نور استان تهران دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12196  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12197  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علوم قرآن و حديث 20 - 
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 ) 1حديث (كد ضريب علوم قرآن و  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 12198  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12199  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12200  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12201  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12202  مركز قم -پيام نور استان قم دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12203  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12204  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12205  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12206  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 مجازي پيام نور 12207  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12208  مركز آران و بيدگل -پيام نور استان اصفهان دانشگاه  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12209  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  12210  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12211  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12212  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12213  مركز سوسنگرد -استان خوزستان دانشگاه پيام نور  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12214  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12215  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12216  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  قرآن و حديث علوم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12217  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
نور مجازي پيام 12218  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 غيرانتفاعي 12219  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  علوم قرآن و حديث 18 - 
 غيرانتفاعي 12220  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل واحد قم

 علوم قرآن و حديث 20 - 
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

  واحد شهر ري)تحصيل 
 غيرانتفاعي 12221

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12222  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث 20 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 12223  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12224  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 -

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12225  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  علوم قرآن و حديث 4 -

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12226  واحد تهران)

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

  واحد دزفول)
 غيرانتفاعي 12227

 غيرانتفاعي 12228  غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم)دانشكده  علوم قرآن و حديث 4 - فقط زن

 علوم قرآن و حديث 20 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

  واحد تهران)
 غيرانتفاعي 12229

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12230  واحد دزفول)

 غيرانتفاعي 12231  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 4 - فقط مرد
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 علوم قرآن و حديث 5 -

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 
 غيرانتفاعي 12232  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12233  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم قرآن و حديث 5 - 
 غيرانتفاعي 12234  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  علوم قرآن و حديث 3 - 
 مجازي غيرانتفاعي 12235  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 30 - آموزش محور



 
 

 83  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 2علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 6 -  

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - زنفقط 
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12237  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12238  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12239  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 

 روزانه 12240  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12241  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 قرآني گرايش اعجازعلوم  12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12243  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

محل تحصيل  -فقط زن 
 دانشكده علوم قرآني قم

 روزانه 12244  سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  علوم قرآني گرايش اعجاز 11 -

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12242  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده علوم قرآني قم

 روزانه 12245  سازمان اوقاف و امور خيريه -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف  علوم قرآني گرايش اعجاز 12 -

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12247  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 

 روزانه 12248  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12246  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 گرايش اعجاز علوم قرآني 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12249  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)
 روزانه 12250  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 6 - 

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 

 روزانه 12251  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)
 روزانه 12252  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآني گرايش ادبي 10 - 

 علوم قرآني گرايش ادبي 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12255  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآني گرايش ادبي 12 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12256 (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان) خيريه

محل تحصيل  -فقط زن 
 دانشكده علوم قرآني قم

 روزانه 12257 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  قرآني گرايش ادبيعلوم  11 -

 علوم قرآني گرايش ادبي 12 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12258  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده علوم قرآني قم

 روزانه 12253 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  علوم قرآني گرايش ادبي 12 -

 علوم قرآني گرايش ادبي 12 - فقط مرد
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12254  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)
 نوبت دوم 12259  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 3 - 
 نوبت دوم 12260  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآني گرايش ادبي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12261  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12262  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  علوم قرآني (برنامه درسي خاص) 10 -

 10 - محل تحصيل واحد قم
علوم و معارف قرآن گرايش تفسير 

 اجتماعي
 غيرانتفاعي 12263  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 - 15 
گرايش تفسير علوم و معارف قرآن 

 اجتماعي

قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12264  تحصيل واحد شهر ري)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 40 - آموزش محور
موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام 

 مجازي غيرانتفاعي 12265  قم -خميني(ره) 

 30 - آموزش محور
تفسير علوم و معارف قرآن گرايش 

 اجتماعي
 مجازي غيرانتفاعي 12266  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 3علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12267  دانشگاه اصفهان گرايش اقتصاد اسالميعلوم حديث  4 -  

 روزانه 12268  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 6 - 
 روزانه 12269  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 3 - 

 روزانه 12270  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12271  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 -

 روزانه 12272  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 3 - 

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 12273  قم -(ويژه خواهران) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 6 -   روزانه 12274  دانشگاه اصفهان
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 6 -   روزانه 12275  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 7 -   روزانه 12276  دانشگاه كاشان
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -   روزانه 12277  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 6 -   روزانه 12278  دانشگاه يزد
 روزانه 12279  دانشگاه بيرجند الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 روزانه 12280  دانشگاه كاشان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 6 -
 روزانه 12281  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 12282  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 12 -

 روزانه 12283  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  البالغهعلوم و معارف نهج 8 - 
 نوبت دوم 12284  دانشگاه اصفهان اسالميعلوم حديث گرايش اقتصاد  2 - 
 نوبت دوم 12285  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 3 - 
 نوبت دوم 12286  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 1 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12287  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 5 -

 نوبت دوم 12288  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 1 - 

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 2 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 12289  قم -(ويژه خواهران) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 3 -   نوبت دوم 12290  دانشگاه اصفهان
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 2 -   نوبت دوم 12291  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 3 -   نوبت دوم 12292  كاشان دانشگاه
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 3 -   نوبت دوم 12293  دانشگاه يزد

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 12294  دانشگاه كاشان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 2 -

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 12295  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 1 -

 نوبت دوم 12296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  البالغهعلوم و معارف نهج 4 - 
 پرديس خودگردان 12297  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 1 - 
 پرديس خودگردان 12298  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 1 - 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12299  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12300  مركز كرج -پيام نور استان البرز دانشگاه 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12301  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12302  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12303  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12304  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
سياسي و حقوق عمومي البالغه گرايش اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12305  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12306  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12307  تهران جنوب -استان تهران دانشگاه پيام نور 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  عموميالبالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج 8 -  پيام نور 12308  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12309  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12310  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 12311  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12312  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12313  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علوياصولالبالغه گرايش نهج 8 - 
 پيام نور 12314  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12315  واحد لواسانات -استان تهران دانشگاه پيام نور  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 - 
 پيام نور 12316  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12317  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12318  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 - 
 مجازي پيام نور 12319  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12320  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علوياصولالبالغه گرايش نهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12321  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12322  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوي الدين و معارفالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12323  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12324  قم -قرآن و حديث  دانشگاه غيرانتفاعي علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 7 - محل تحصيل واحد قم

 علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 8 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12325  واحد تهران)

 علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 7 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12326  واحد تهران)

 غيرانتفاعي 12328  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 7 - محل تحصيل واحد قم

 علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 - فقط زن
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12327  تحصيل واحد مشهد)

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12329  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 8 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12330  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 8 -

 البالغهگرايش نهجعلوم حديث  15 - 
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12331  تحصيل واحد شهر ري)

 غيرانتفاعي 12332  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 7 - محل تحصيل واحد قم
 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 15 - 

قم (محل  -قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفاعي 
 غيرانتفاعي 12334  تحصيل واحد شهر ري)

 غيرانتفاعي 12333  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 8 - محل تحصيل واحد قم

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 7 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12335  قم -خواهران) 

 غيرانتفاعي 12336  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش اخالق 7 - محل تحصيل واحد قم
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 12337  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12338  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -

غيرانتفاعيمجازي  12339  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 20 - آموزش محور  

 مجازي غيرانتفاعي 12340  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12341  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - آموزش محور
فقط مرد -آموزش محور  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 20 -  مجازي غيرانتفاعي 12342  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
فقط  -آموزش محور  -

محل تحصيل  -زن 
 خواهران پرديس رضوان

البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 20 -  مجازي غيرانتفاعي 12343  مشهد -امام رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي 

 ) 4علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12344  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 6 -  

 روزانه 12345  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 7 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 12346  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد
پوشش بانوان در دانشگاه 

حجاب برتر يعني ميبد، 
 باشد.چادر مي

 روزانه 12347  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 13 -

 نوبت دوم 12348  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 2 - 
 نوبت دوم 12349  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 5 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 12350  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 2 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12351  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان تفسير و علوم قرآن 20 -

 تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12352  قم -خواهران) 
 غيرانتفاعي 12353  قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  تفسير و علوم قرآن 7 - 
 غيرانتفاعي 12354  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  تفسير و علوم قرآن 5 - 
 غيرانتفاعي 12355  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  تفسير و علوم قرآن 3 - 

 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112
 روزانه 12356  بروجرد -بروجردي دانشگاه آيت اله العظمي  فقه و مباني حقوق اسالمي 12 -  

 روزانه 12357  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 18 - 
 روزانه 12358  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن

 روزانه 12359  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12360  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق اسالميفقه و مباني  6 - 
 روزانه 12361  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 روزانه 12362  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12364  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12363  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 7 -
 روزانه 12365  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12366  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12367  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 روزانه 12368  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12369  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اسالميفقه و مباني حقوق  5 - 
 روزانه 12370  دانشگاه شهيد چمران اهواز فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12371  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 
 روزانه 12372  دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 روزانه 12373  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12374  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

 روزانه 12375  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - فقط زن
 روزانه 12376  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - فقط مرد

 روزانه 12377  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
پوشش بانوان در دانشگاه 

حجاب برتر يعني ميبد، 
 باشد.چادر مي

 روزانه 12378  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

 روزانه 12379  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12380  دانشگاه يزد مباني حقوق اسالميفقه و  14 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12381  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 روزانه 12382  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - 
شرايط  -تحصيل رايگان 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 12383  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 16 -



 
 

 87  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 12384  تهران -دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 4 -

برنامه  -تحصيل رايگان 
درسي خاص دانشگاه 

شرايط  -شهيد مطهري 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12385  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 16 -

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 12386  تهران -دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 4 -

برنامه  -تحصيل رايگان 
درسي خاص دانشگاه 

شرايط  -شهيد مطهري 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12387  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه وحقوق خصوصي 16 -

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 12388  قم -دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  فقه و حقوق اسالمي 35 -

 نوبت دوم 12389  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12390  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12391  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12392  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12393  تبريزدانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12394  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12395  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12396  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12397  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12398  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12399  شهيد باهنر كرماندانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12400  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12401  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 نوبت دوم 12402  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12403  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 12404  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 1 -

 نوبت دوم 12405  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 نوبت دوم 12406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 1 - 

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12407  تهران -دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 4 -

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12408  تهران -دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 4 -

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

- 2 
و حقوق گرايش حقوق اسالمي معارف 
 خانواده

غيردولتي -روزانه  12409  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 12410  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل  فقه و مباني حقوق اسالمي 26 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -آموزش محور  -

تحصيل دانشكده الهيات و
 معارف اسالمي

 مجازي دولتي 12411  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 13 -
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 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پرديس خودگردان 12412  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12413  دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسالمي 2 -

 پرديس خودگردان 12414  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12415  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12416  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  فقه سياسي 1 -
 پيام نور 12417  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12418  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12419  تهران جنوب -نور استان تهران دانشگاه پيام  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12420  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12421  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12422  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12423  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12424  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12425  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حقوق اسالميفقه و مباني  20 - 
 پيام نور 12426  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12427  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 مجازي پيام نور 12428  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12429  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12430  تهران جنوب -استان تهران دانشگاه پيام نور  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12431  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12432  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12433  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12434  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12435  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 12436  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12437  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 12438  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم

 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12439  تحصيل واحد شهر ري)

 دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12440  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12441  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

 براي كسب اطالع از
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12442  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12443  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 12444  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 غيرانتفاعي 12445  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 غيرانتفاعي 12446  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12447  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 

 غيرانتفاعي 12448  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط زن
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12449  غيرانتفاعي مذاهب اسالميدانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 16 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12450  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12451  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 16 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12452  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12453  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 16 -

دفترچهتوضيحات در انتهاي   غيرانتفاعي 12454  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 10 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

انتهاي دفترچه شرايط در 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12455  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فقه سياسي 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 فقه و حقوق خانواده 4 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12456  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 مجازي غيرانتفاعي 12457  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12458  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - آموزش محور

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12459  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 10 -

 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113
 روزانه 12460  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 17 -  

 روزانه 12461  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 13 - فقط زن
 روزانه 12462  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12463  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 15 - 
 روزانه 12464  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 روزانه 12465  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12467  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12466  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 7 -
 روزانه 12468  دانشگاه جهرم فلسفه و كالم اسالمي 15 - 
 روزانه 12469  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12470  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 9 - 
 روزانه 12471  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12472  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 15 -
 روزانه 12473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12474  دانشگاه شهيد چمران اهواز فلسفه و كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12475  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 15 - 
 روزانه 12476  دانشگاه شيراز كالم اسالميفلسفه و  10 - 
 روزانه 12477  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12478  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

 روزانه 12479  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 11 - فقط زن
 روزانه 12480  دانشگاه قم اسالميفلسفه و كالم  11 - فقط مرد

 روزانه 12481  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12482  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 روزانه 12483  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 7 - 
 روزانه 12484  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 22 - 
 روزانه 12485  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12486  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - 
 روزانه 12487  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 4 - 
 روزانه 12488  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 15 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   روزانه 12489  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 7 -

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12490  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  شناسي گرايش كالمشيعه 11 -

 روزانه 12492  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 11 - فقط مرد
 روزانه 12491  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 11 - فقط زن

 روزانه 12493  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 10 - 
پوشش بانوان در دانشگاه 

حجاب برتر يعني ميبد، 
 باشد.چادر مي

 روزانه 12494  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

 روزانه 12495  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 6 - 
 روزانه 12496  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 6 - 

 روزانه 12497  دانشگاه قم شناسي گرايش تاريخشيعه 11 - فقط مرد
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 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 
 مطالعات جهان

 روزانه 12498  دانشگاه تهران شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12499  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 7 -
 روزانه 12500  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 - 
 روزانه 12501  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 13 - 
 روزانه 12502  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  فلسفه و حكمت اسالمي 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12503  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 -

 روزانه 12504  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 10 - 
 روزانه 12505  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اسالميفلسفه و حكمت  7 - 

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12506  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 15 -

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 12507  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 10 -

 روزانه 12508  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 4 - 
 روزانه 12509  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12510  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12511  دانشگاه فردوسي مشهد كالم اسالمي 5 - 

دفترچه توضيحات در انتهاي  روزانه 12512  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه 7 -
 روزانه 12513  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 7 - 
 نوبت دوم 12514  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12515  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 7 - فقط زن
 نوبت دوم 12516  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12517  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12519  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 4 -

در انتهاي دفترچهتوضيحات   نوبت دوم 12518  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 2 -
 نوبت دوم 12520  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12521  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12522  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميفلسفه و كالم  1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12523  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 7 -
 نوبت دوم 12524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12525  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12526  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 نوبت دوم 12527  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12528  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12529  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

غيردولتي -روزانه  12530  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) فلسفه و كالم اسالمي 10 -  

 نوبت دوم 12531  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 2 - 
 نوبت دوم 12532  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  عرفان اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12533  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12534  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 2 -
دوم نوبت 12535  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 3 -   

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي

 نوبت دوم 12536  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 1 -

 نوبت دوم 12537  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 1 - 
 نوبت دوم 12538  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 4 - 
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 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 
 مطالعات جهان

دومنوبت  12539  دانشگاه تهران شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 -  

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12540  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 2 -
 نوبت دوم 12541  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 4 - 
 نوبت دوم 12542  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 - 
 نوبت دوم 12543  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه و حكمت اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 26270  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فلسفه و حكمت اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12544  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 2 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 12545  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 1 -

 نوبت دوم 12546  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12547  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12548  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  كالم اسالمي 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12549  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه 2 -
 نوبت دوم 12550  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -آموزش محور  -

تحصيل دانشكده الهيات و
 معارف اسالمي

 مجازي دولتي 12551  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 13 -

 فلسفه و كالم اسالمي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12552  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12553  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12554  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12555  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 1 -

 شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12556  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 12557  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12558  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12559  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12560  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12561  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12562  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12563  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12564  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12565  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
نورپيام  12566  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -   
 پيام نور 12567  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12568  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12569  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - 

 مجازي پيام نور 12570  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 12571  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12572  واحد انديمشك -خوزستان دانشگاه پيام نور استان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12573  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12574  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12575  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12576  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12577  يزدمركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12578  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 10 -
شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12579  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 غيرانتفاعي 12580  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  اسالميفلسفه و كالم  1 - 
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

در انتهاي دفترچهتوضيحات   غيرانتفاعي 12581  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فلسفه و كالم اسالمي 20 -
براي كسب اطالع از 

شرايط تحصيل رايگان به 
نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12582  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي 4 -

انتهاي دفترچه شرايط در 
 فقط زن -

 فلسفه و كالم اسالمي 4 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12583  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12584  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12585  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي عرفان اسالمي 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12586  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 10 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 12588  غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهاندانشگاه  مذاهب اسالمي 8 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12587  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12589  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيدين 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12590  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي گرايش كالمشيعه 10 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 12591  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 8 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12592  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 8 -

 شناسي گرايش كالمشيعه 5 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12593  واحد تهران)

 گرايش كالمشناسي شيعه 5 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12594  واحد تهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 شناسي گرايش كالمشيعه 2 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12595  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

در انتهاي دفترچه توضيحات  غيرانتفاعي 12596  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12597  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 10 -
 غيرانتفاعي 12598  قم -قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفاعي  كالم اماميه 7 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12599  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  كالم شيعه 12 - 

 امام شناسي و معارف ائمه 15 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12600  قم -خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12601  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12602  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12603  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيدين 10 -

 شناسيدين 25 - آموزش محور
موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام 

 مجازي غيرانتفاعي 12604  قم -خميني(ره) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12605  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12606  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12607  قم -مذاهب دانشگاه غيرانتفاعي اديان و  كالم شيعه 10 -

 ) 1اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114
 روزانه 12608  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 8 -  فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12609  دانشگاه تهران عرفاناديان و  8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12610  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 7 -
 روزانه 12611  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 7 - 



 
 

 93  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 12612  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 7 -
 روزانه 12613  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان 7 - 
 روزانه 12614  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 11 - 
 روزانه 12615  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 5 - 
 روزانه 12616  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 11 - 
 روزانه 12617  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 7 - 
 روزانه 12618  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - 
 روزانه 12619  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 6 - 

 نوبت دوم 12620  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 6 - فقط زن
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12622  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 2 -

 انتهاي دفترچهتوضيحات در 
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12621  دانشگاه تهران اديان و عرفان 3 -

 نوبت دوم 12623  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12624  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 2 - 
 نوبت دوم 12625  مشهد دانشگاه فردوسي اديان و عرفان 2 - 
 نوبت دوم 12626  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 1 - 
 نوبت دوم 12627  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12628  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 1 -
 پيام نور 12630  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اديان و عرفان 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12631  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان و عرفان 15 -
 غيرانتفاعي 12632  تهران -بيت(ع) دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل  اديان و عرفان 1 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12633  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان ابراهيمي 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12634  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي اديان ابراهيمي 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12635  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان غيرابراهيمي 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12636  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي غيرانتفاعي 12637  قم -غيرانتفاعي اديان و مذاهب دانشگاه  اديان غيرابراهيمي 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12638  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 15 -

 ) 2اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114
 روزانه 12639  دانشگاه زنجان فرهنگ و تمدن اسالميتاريخ  8 -  

 روزانه 12640  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 11 - فقط زن
 روزانه 12641  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12642  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 9 -

 روزانه 12643  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - 
 روزانه 12644  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 

 روزانه 12645  دانشگاه قم ملل اسالمي تاريخ و تمدن 11 - فقط زن
 روزانه 12646  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 11 - فقط مرد

 نوبت دوم 12647  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12648  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 5 - فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12649  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 5 -

 نوبت دوم 12650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 - 
دوم نوبت 12651  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 -   

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12652  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12653  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 -
 پيام نور 12654  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  و تمدن ملل اسالميتاريخ  20 - 
 غيرانتفاعي 12655  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 4 - 



 
 

 94  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 1الهيات و معارف اسالمي (مخصوص اهل تسنن) (كد ضريب  - 1115

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

  الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12656  دانشگاه تهران فقه شافعي 5 -

 روزانه 12657  سنندج -كردستان دانشگاه  فقه شافعي 11 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12658  دانشگاه تهران فقه شافعي 4 -

 فقه شافعي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12659  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12660  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 4 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12661  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 4 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12662  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي و حقوق جزاي اسالمي فقه مقارن 4 -

 ) 1فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12663  دانشگاه اصفهان فلسفه 10 -  

 روزانه 12664  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 10 - 
 روزانه 12665  دانشگاه تبريز فلسفه 4 - 
 روزانه 12666  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه 5 - 
 روزانه 12667  دانشگاه تهران فلسفه 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12668  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 7 -
 روزانه 12669  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 8 - 
 روزانه 12670  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 
 روزانه 12671  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 5 - 
 روزانه 26316  دانشگاه تبريز  فلسفه معاصر 6 - 
 روزانه 26318  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فلسفه معاصر 8 - 
 روزانه 12672  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 10 - 
 روزانه 12673  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 4 - 
 روزانه 12674  دانشگاه هنر اصفهان فلسفه هنر 10 - 
 روزانه 12675  دانشگاه هنر تهران فلسفه هنر 10 - 

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12676  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12677  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران رسانه فلسفه 9 -
 نوبت دوم 12678  دانشگاه اصفهان فلسفه 4 - 
 نوبت دوم 12679  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 5 - 
 نوبت دوم 12680  دانشگاه تبريز فلسفه 3 - 
 نوبت دوم 12681  دانشگاه تهران فلسفه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12682  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 2 -
 نوبت دوم 12683  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 
 نوبت دوم 26317  دانشگاه تبريز  فلسفه معاصر 4 - 
 نوبت دوم 12684  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 5 - 
 نوبت دوم 12685  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12686  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 8 -

 فلسفه هنر 5 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 12687  خودگردان دانشگاه در كرج)

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12688  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه 7 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12689  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه هنر 10 -
 غيرانتفاعي 12690  نوشهر -الملك موسسه غيرانتفاعي كمال  فلسفه هنر 5 - 
 غيرانتفاعي 12691  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 - 

 ) 2فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12692  دانشگاه تربيت مدرس منطق 5 -  
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  ) 3فلسفه (كد ضريب  - 1116

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12693  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 9 -  

 روزانه 12694  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 11 - فقط زن
 روزانه 12695  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 11 - فقط مرد

رسمي يا ويژه فرهنگيان 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12696  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 -

 روزانه 12697  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 11 - فقط زن
 نوبت دوم 26271  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 -  

 نوبت دوم 12698  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 1 - 
 پيام نور 12699  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12700  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12701  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12702  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
نور پيام 12703  مركز پيرانشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 -   
 پيام نور 12704  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12705  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12706  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12707  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12708  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12709  جنوبتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 
 پيام نور 12710  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 
 مجازي پيام نور 12711  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12712  تهران جنوب -پيام نور استان تهران  دانشگاه اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12713  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12714  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12715  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12716  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 12717  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گرايش اخالق كاربردياخالق  10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12718  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 10 -

 ) 4فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12719  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه دين 6 -  

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12720  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين 7 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12721  دانشگاه تهران فلسفه دين 5 -

 روزانه 12722  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 10 - 
 روزانه 12723  دانشگاه زنجان فلسفه دين 8 - 
 روزانه 12724  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 7 - 
 روزانه 12725  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه دين 6 - 
 نوبت دوم 12726  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  دين فلسفه 1 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12728  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين 2 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12727  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -

 نوبت دوم 12729  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 5 - 
 نوبت دوم 12730  دانشگاه زنجان فلسفه دين 1 - 
 نوبت دوم 12731  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه دين 6 - 
 مجازي دولتي 12732  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 13 - آموزش محور
 پيام نور 12733  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه دين 20 - 
 پيام نور 12734  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12735  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه دين 10 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 12736  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه دين 20 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12737  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه ذهن 15 -
 فلسفه دين 25 - آموزش محور

آموزشي و پژوهشي امام موسسه غيرانتفاعي 
 مجازي غيرانتفاعي 12738  قم -خميني(ره) 
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  ) 1علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12739  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 5 -  

 روزانه 12740  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 4 - 
 روزانه 12741  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 7 - فقط زن

 روزانه 12742  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12743  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12744  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12745  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 4 -

 روزانه 12746  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 5 - 
 روزانه 12747  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  درسيريزي برنامه 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12748  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 12 -
 روزانه 12749  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12751  دانشگاه شهيد چمران اهواز ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12752  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 10 - 
 روزانه 12753  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 10 - 
 روزانه 12754  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12755  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12756  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12757  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 13 - 
 روزانه 12758  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 5 - 
 روزانه 12759  دانشگاه مالير درسيريزي برنامه 20 - 
 روزانه 12760  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12761  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 25 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت پيماني شاغل در 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12762  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -

 روزانه 12763  دانشگاه اصفهان ريزي آموزشيبرنامه 4 - 
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيرو هاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 12764  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ريزي آموزشيبرنامه 15 -

 روزانه 12765  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12766  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12767  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 2 - 

 نوبت دوم 12768  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12769  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12770  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12771  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 26273  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12772  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12773  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12774  تهران -شاهد دانشگاه  ريزي درسيبرنامه 4 -
 نوبت دوم 12775  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12776  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12777  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12778  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12779  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12780  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12781  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12782  دانشگاه مالير ريزي درسيبرنامه 5 - 
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 ) 1علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 12783  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 2 -
 نوبت دوم 12784  دانشگاه اصفهان ريزي آموزشيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12785  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 3 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 12786  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 18 -

 مجازي دولتي 12787  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 13 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12788  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12789  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 10 -
 پيام نور 12790  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12791  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12792  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12793  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12794  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
نورپيام  12795  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 -   
 پيام نور 12796  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12797  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12798  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12799  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12800  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12801  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12802  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12803  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي آموزشيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12804  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي آموزشيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12805  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  آموزشيريزي برنامه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12806  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ريزي درسيبرنامه 15 -
 غيرانتفاعي 12807  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12808  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12809  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 10 - 
 غيرانتفاعي 12810  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي آموزشيبرنامه 15 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12811  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ريزي آموزشي و درسيبرنامه 10 -
 ) 2علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12812  دانشگاه اصفهان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 -  
 روزانه 12813  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - فقط زن

 روزانه 12814  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 روزانه 12815  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 روزانه 12816  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 روزانه 12817  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 
 روزانه 12818  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - 8 
 روزانه 12819  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12820  تهران -دانشگاه شاهد  آموزش و پرورش تاريخ و فلسفه 12 -
 روزانه 12821  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - 
 روزانه 12822  دانشگاه شهيد چمران اهواز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 روزانه 12823  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - 
 روزانه 12824  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

 روزانه 12825  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 11 - فقط زن
 روزانه 12826  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 11 - فقط مرد

 روزانه 12827  بابلسر -مازندران دانشگاه  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 روزانه 12828  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
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 ) 2علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 6 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 

 فلسفه به كودكان و نوجوانان
 روزانه 12829  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 6 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 

 فلسفه به كودكان و نوجوانان
 روزانه 12830  دانشگاه شيراز

دوم نوبت 12831  دانشگاه اصفهان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 -   

 نوبت دوم 12832  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12833  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12834  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12835  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  2 - 
 نوبت دوم 12836  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - 2 
 نوبت دوم 12837  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 

در انتهاي دفترچهشرايط   نوبت دوم 12838  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 -
 نوبت دوم 12839  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12840  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 نوبت دوم 12841  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  3 - 
 نوبت دوم 12842  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 مجازي دولتي 12843  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 12844  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12845  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 

 فلسفه به كودكان و نوجوانان
 پرديس خودگردان 12846  شيرازدانشگاه 

 پيام نور 12847  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12848  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12849  واحد قهدريجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  و پرورش تاريخ و فلسفه آموزش 20 - 
 پيام نور 12850  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12851  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12852  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12853  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12854  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12855  واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 - 20 

فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 
 فلسفه به كودكان و نوجوانان

 پيام نور 12856  واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 مجازي پيام نور 12857  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12858  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12859  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  پرورش تاريخ و فلسفه آموزش و 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12860  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12861  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12862  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور

 ) 3علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12863  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 20 -  

 روزانه 12864  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12865  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 5 - فقط زن

 روزانه 12866  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12867  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 پرورشآموزش و 
 روزانه 12868  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 7 -

 روزانه 12869  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 5 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 12870  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 18 -

 روزانه 12871  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل تهران
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 ) 3علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 12872  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 5 -
 روزانه 12873  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 12874  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12876  دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت آموزشي 8 - 
 روزانه 12877  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 5 - 
 روزانه 12878  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 12879  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 8 - 

شاغل مرد مختص كاركنان 
برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 

اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه 

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 مديريت آموزشي 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 12880  جمهوري اسالمي ايران

 روزانه 12881  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 4 - 
 روزانه 12882  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12883  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 18 - 
 روزانه 12884  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 14 - 
 روزانه 12885  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12886  دانشگاه مالير مديريت آموزشي 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12887  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 20 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 12888  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -

 نوبت دوم 12889  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12890  دانشگاه اصفهان آموزشي مديريت 3 - 

 نوبت دوم 12891  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 12892  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12893  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 26274  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مديريت آموزشي 7 - 
 نوبت دوم 12894  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 2 - 

 نوبت دوم 12895  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 12896  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12897  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12899  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12900  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12901  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12902  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12903  دانشگاه مالير مديريت آموزشي 5 - 
شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

غيردولتي -روزانه  12904  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) مديريت آموزشي 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 12905  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 18 -

 مجازي دولتي 12906  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 13 - آموزش محور
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 ) 3تربيتي (كد ضريب علوم  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي دولتي 12907  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 30 - آموزش محور
 مديريت آموزشي 5 - 

(محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 12908  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12909  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 10 -
نورپيام  12910  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت آموزشي 20 -   
 پيام نور 12911  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12912  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12913  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12914  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12915  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12916  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت آموزشي 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 مديريت آموزشي 15 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12917  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 12918  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12919  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 10 - 
 غيرانتفاعي 12920  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مديريت آموزشي 18 - 
 غيرانتفاعي 12921  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12922  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مديريت آموزشي 9 - 
 غيرانتفاعي 12923  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12924  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت آموزشي 15 - 
 غيرانتفاعي 12925  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12926  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12927  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت آموزشي 15 - 
 غيرانتفاعي 12928  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12929  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 17 - 
 غيرانتفاعي 12930  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12931  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 18 - 

 ) 4علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12932  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -  

 روزانه 12933  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 2 - 
 روزانه 12934  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - 
 روزانه 12935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 روزانه 12936  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 روزانه 12937  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 روزانه 12938  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 روزانه 12939  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 نوبت دوم 12940  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 نوبت دوم 12941  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهسازي منابع انساني آموزش و 1 - 
 نوبت دوم 12942  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 12943  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 2 - 
 نوبت دوم 12944  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 12945  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 12946  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 2 - 
 مجازي دولتي 12947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 28 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12948  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 5 -

 آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 پيام نور 12949  بوكان
 پيام نور 12950  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  انسانيآموزش و بهسازي منابع  20 - 
 پيام نور 12951  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12952  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 12953  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 12954  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12955  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12956  موسسه غيرانتفاعي آمل آموزش و بهسازي منابع انساني 10 - 
 غيرانتفاعي 12957  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12958  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 غيرانتفاعي 12959  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  آموزش و بهسازي منابع انساني 9 - 
 غيرانتفاعي 12960  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  بهسازي منابع انسانيآموزش و  8 - 
 غيرانتفاعي 12961  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12962  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  آموزش و بهسازي منابع انساني 12 - 

 ) 5(كد ضريب علوم تربيتي  - 1117
 روزانه 12963  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 5 -  

 روزانه 12964  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 9 - 
 روزانه 12965  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 12966  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 12967  دانشگاه شهيد چمران اهواز تحقيقات آموزشي 7 - 
 روزانه 12968  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 7 - 
 روزانه 12969  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 12970  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 12971  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 12972  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 12973  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 12 - 
 روزانه 12974  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 12975  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 5 - 
 روزانه 12976  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ارزشيابي آموزشي 9 - 
 نوبت دوم 12977  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12978  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12979  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12980  دانشگاه شهيد باهنر كرمان تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12981  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12982  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12983  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12984  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12985  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12986  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12987  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12988  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ارزشيابي آموزشي 4 - 
 مجازي دولتي 12989  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 12990  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 12991  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزشيارزشيابي  13 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12992  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 3 -
 پيام نور 12993  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 12994  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 12995  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 12996  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 6تربيتي (كد ضريب علوم  - 1117
 روزانه 12997  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 5 -  

 روزانه 12998  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 4 - 
 روزانه 12999  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 8 - 
 روزانه 13000  دانشگاه تبريز تكنولوژي آموزشي 5 - 
 روزانه 13001  دانشگاه تربيت مدرس تكنولوژي آموزشي 6 - 
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 ) 6علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 13002  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 12 -
 روزانه 13003  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 7 - 
 روزانه 13004  دانشگاه تهران يادگيري الكترونيكي 5 - 
 نوبت دوم 13005  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13006  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13007  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزشيتكنولوژي  4 - 
 نوبت دوم 13008  دانشگاه تبريز تكنولوژي آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13009  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13010  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13011  دانشگاه تهران يادگيري الكترونيكي 3 - 
 مجازي دولتي 13012  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 13 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13013  دانشگاه تبريز تكنولوژي آموزشي 5 -

 پيام نور 13014  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 پيام نور 13015  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13016  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13017  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يادگيري الكترونيكي 22 - آموزش محور

 ) 7علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13018  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  

 روزانه 13019  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - 
 روزانه 13020  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليبرنامه ومديريت  5 - 
 روزانه 13021  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - 
 نوبت دوم 13022  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  2 - 
 نوبت دوم 13023  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عالي ريزي آموزشو برنامهمديريت  2 - 
 نوبت دوم 13024  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 غيرانتفاعي 13025  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 

 ) 8(كد ضريب علوم تربيتي  - 1117
 روزانه 13026  دانشگاه اراك علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 -  

 روزانه 13027  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 - 
 روزانه 13028  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 6 - 

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -

پرديس خواجه نصير الدين  -دانشگاه فرهنگيان 
 روزانه 13029  طوسي كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 13030  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  آموزش و پرورش ابتداييعلوم تربيتي گرايش  25 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 13031  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 13032  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 25 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 13033  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 13034  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -

 روزانه 13035  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيآموزش و پرورش پيش علوم تربيتي گرايش 6 - 
 روزانه 13036  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 12 - 
 نوبت دوم 13037  دانشگاه اراك علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 1 - 
 نوبت دوم 13038  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 3 - 
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 ) 8علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 13039  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13040  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 13041  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتداييعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 13042  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 18 - 
 غيرانتفاعي 13043  يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13044  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 19 - 
 غيرانتفاعي 13045  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 - 
 غيرانتفاعي 13046  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 20 - 

 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119

  - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13047  دانشگاه اصفهان

 8 - فقط زن
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 مديريت اطالعات
 روزانه 13048  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 10 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 13049  تحصيل شعبه اروميه)

 - 18 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13050  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13051  دانشگاه تبريز

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13052  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
شناسي گرايش و دانشعلم اطالعات 

 مديريت اطالعات
 روزانه 13053  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13054  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 9 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13055  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 12 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13056  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13057  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13059  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13060  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 مديريت اطالعات
 روزانه 13061  دانشگاه شيراز

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13062  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13063  دانشگاه فردوسي مشهد

 12 - فقط مرد
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13065  دانشگاه قم

 10 - فقط زن
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13064  دانشگاه قم

 - 7 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13066  دانشگاه يزد

 - 4 
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 روزانه 13067  دانشگاه اصفهان
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 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 روزانه 13068  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 18 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 روزانه 13069  دانشگاه بيرجند

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 ديجيتالهاي مديريت كتابخانه
 روزانه 13070  دانشگاه تهران

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 روزانه 13071  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13072  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13073  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 13074  تحصيل شعبه اروميه)

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13075  دانشگاه بيرجند

 - 5 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13076  دانشگاه تبريز

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13077  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش اطالعات و دانشعلم 

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13078  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13079  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 اطالعاتمديريت 
 نوبت دوم 13080  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 1 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13081  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13082  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
شناسي گرايش اطالعات و دانشعلم 

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13083  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13084  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13085  دانشگاه يزد

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 نوبت دوم 13086  دانشگاه اصفهان

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 نوبت دوم 13087  دانشگاه بيرجند

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 نوبت دوم 13088  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 نوبت دوم 13089  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل  -آموزش محور 
 دانشكده مديريت تهران

- 13 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 مجازي دولتي 13090  دانشگاه تهران

 13 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 مجازي دولتي 13091  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 30 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 مجازي دولتي 13092  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل  -محور آموزش 
 دانشكده مديريت تهران

- 13 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 مجازي دولتي 13093  دانشگاه تهران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

شناسي گرايش علم اطالعات و دانش
 مديريت اطالعات

 پرديس خودگردان 13094  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پرديس خودگردان 13095  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پرديس خودگردان 13096  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پيام نور 13097  مركز مشهد -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پيام نور 13098  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 پيام نور 13099  مركز مشهد -رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسان 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13100  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13101  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13102  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 پيام نور 13103  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13104  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13105  مركز شيراز -فارس دانشگاه پيام نور استان 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13106  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13107  مركز كرمانشاه -پيام نور استان كرمانشاه دانشگاه 

 15 - فقط مرد
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 غيرانتفاعي 13108  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
- 15 

شناسي گرايش اطالعات و دانشعلم 
 مديريت اطالعات

 غيرانتفاعي 13109  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
- 15 

شناسي گرايش علم اطالعات و دانش
 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه

 غيرانتفاعي 13110  مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام 

 ) 2شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13111  دانشگاه تبريز سنجيعلم 8 -  

 روزانه 13112  دانشگاه تهران سنجيعلم 6 - 
 روزانه 13113  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سنجيعلم 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13114  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 12 -
 روزانه 13115  دانشگاه شيراز سنجيعلم 3 - 
 روزانه 13116  خرم آباد -دانشگاه لرستان  سنجيعلم 5 - 
 روزانه 13117  دانشگاه يزد سنجيعلم 12 - 
 نوبت دوم 13118  دانشگاه تبريز سنجيعلم 5 - 
دومنوبت  13119  دانشگاه تهران سنجيعلم 3 -   

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13120  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 6 -
 نوبت دوم 13121  دانشگاه يزد سنجيعلم 5 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13122  دانشگاه تبريز سنجيعلم 4 -

 ) 3شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13123  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 10  زن فقط

 نوبت دوم 13124  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 3 فقط زن
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  ) 1زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13125  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  

 روزانه 13126  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  8 - 
 روزانه 13127  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  5 - 
 روزانه 13128  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  5 - 
 روزانه 13129  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 روزانه 13130  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  10 - 
 روزانه 13131  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 روزانه 13132  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  12 - 
 روزانه 13133  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 روزانه 13134  دانشگاه شهيد چمران اهواز فرانسهو ادبيات زبان  12 - 
 روزانه 13135  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 نوبت دوم 13136  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13137  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  4 - 
 نوبت دوم 13138  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - 
 نوبت دوم 13139  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13140  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  3 - 
 نوبت دوم 13141  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 نوبت دوم 13142  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13143  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13144  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 مجازي دولتي 13145  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  26 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13146  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  4 -  

 ) 2زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120
 روزانه 13148  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  4 -  

 روزانه 13149  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  7 - فقط زن
 روزانه 13150  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13151  دانشگاه تبريز فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13152  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 روزانه 13153  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 روزانه 13154  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13155  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 روزانه 13156  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 نوبت دوم 13157  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  2 - 

 نوبت دوم 13158  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  1 - فقط زن
 نوبت دوم 13159  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  3 - 
 نوبت دوم 13160  دانشگاه تبريز فرانسهمترجمي زبان  4 - 
 نوبت دوم 13161  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - 
 نوبت دوم 13162  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13163  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 نوبت دوم 13164  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13165  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  4 -

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13167  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 11 -  

 روزانه 13168  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 17 - 
 روزانه 13169  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13170  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 9 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13171  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 26 - 
 روزانه 13172  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13173  دانشگاه بيرجند آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13174  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13175  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 11 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 13176  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 7 -

 روزانه 13177  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13178  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13179  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 22 - 
 روزانه 13180  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13181  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13182  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13183  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13184  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13185  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13186  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13187  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13188  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13189  دانشگاه شهيد باهنر كرمان آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13191  دانشگاه شهيد چمران اهواز آموزش زبان انگليسي 17 - 
 روزانه 13192  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13193  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13194  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13195  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13196  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13197  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13198  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 

 روزانه 13199  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
 روزانه 13200  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13201  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13202  سنندج -دانشگاه كردستان  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13203  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي آموزش زبان 8 - 
 روزانه 13204  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13205  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13206  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13207  دانشگاه مراغه انگليسي آموزش زبان 13 - 
 روزانه 13208  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13209  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13210  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان آموزش زبان انگليسي 3 - 
 روزانه 13211  ياسوجدانشگاه  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13212  دانشگاه يزد آموزش زبان انگليسي 16 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 13213  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 15 -

 6 - فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 

 به كمك فناوري
 روزانه 13214  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13215  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13216  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13217  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13218  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 13219  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 2 -
 نوبت دوم 13220  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 9 - 
 نوبت دوم 26279  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13221  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13222  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13223  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13224  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13225  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13226  دانشگاه زنجان انگليسيآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13227  دانشگاه شهيد باهنر كرمان آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13228  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13229  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13230  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه آموزش زبان انگليسي 7 - 
 نوبت دوم 13231  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13232  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13233  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13234  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 نوبت دوم 13235  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13236  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13237  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13238  عصر(عج) رفسنجاندانشگاه ولي  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13239  دانشگاه يزد آموزش زبان انگليسي 3 - 

 1 - فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 

 به كمك فناوري
 نوبت دوم 13240  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 13241  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 18 -

 مجازي دولتي 13242  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 26 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13243  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 26 - آموزش محور

 مجازي دولتي 13244  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 20 - محورآموزش 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13245  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 8 -
 پرديس خودگردان 13246  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
تبريزخودگردان دانشگاه   پرديس خودگردان 13247  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 11 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13248  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 1 -

 آموزش زبان انگليسي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13249  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13251  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 -
 پرديس خودگردان 13252  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13253  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 5 -
 پيام نور 13254  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13255  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان انگليسي آموزش 20 - 
 پيام نور 13256  مركز مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13257  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13258  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13259  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13260  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13261  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسيآموزش زبان  20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 13262  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان انگليسيآموزش  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13263  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13264  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13265  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13266  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13267  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 13268  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 -

 غيرانتفاعي 13269  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13270  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  آموزش زبان انگليسي 18 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13271  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  آموزش زبان انگليسي 15 -
 غيرانتفاعي 13272  اصفهان -غيرانتفاعي شيخ بهايي دانشگاه  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13273  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13274  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13275  ساري -مازندران  موسسه غيرانتفاعي اديب آموزش زبان انگليسي 16 - 

 غيرانتفاعي 13276  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13277  موسسه غيرانتفاعي ارشاد آموزش زبان انگليسي 7 -

 غيرانتفاعي 13278  مشهد -غيرانتفاعي بهار  موسسه آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13279  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13280  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13281  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 غيرانتفاعي 13282  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 غيرانتفاعي 13283  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13284  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13285  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13286  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13287  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13288  خميني شهر اصفهان -غيرانتفاعي فيض االسالم  موسسه آموزش زبان انگليسي 3 - 
 غيرانتفاعي 13289  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 - 9 

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 
 به كمك فناوري

 غيرانتفاعي 13290  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 

 مجازي غيرانتفاعي 13291 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  آموزش زبان انگليسي 20 - آموزش محور
 ) 2زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13292  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 6 -  
 روزانه 13293  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13294  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13295  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13296  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13297  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13298  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13299  كرمانشاه -دانشگاه رازي  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13300  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13301  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13302  دانشگاه شهيد باهنر كرمان انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13304  دانشگاه شهيد چمران اهواز انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13305  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13306  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 10 - 
 روزانه 13307  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13308  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
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 ) 2ضريب  زبان انگليسي (كد - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 13309  سنندج -دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 11 -
 روزانه 13310  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 9 - 
 روزانه 13311  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13312  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 روزانه 13313  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 - 
 روزانه 13314  رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 9 - 
 روزانه 13315  دانشگاه يزد انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13316  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13317  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13318  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13319  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13320  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13321  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
دومنوبت  13322  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 3 -   
 نوبت دوم 13323  دانشگاه شهيد باهنر كرمان انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13324  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13325  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13326  گرگان -گلستان دانشگاه  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13327  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13328  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 نوبت دوم 13329  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان انگليسي زبان و ادبيات 9 - 
 نوبت دوم 13330  دانشگاه يزد انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 مجازي دولتي 13331  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 26 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13332  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 6 -

 انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 

 پرديس خودگردان 13333  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 پرديس خودگردان 13335  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 پيام نور 13336  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13337  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
نورپيام  13338  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 -   
مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -   پيام نور 13339
 مجازي پيام نور 13340  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13341  مركز اراك -نور استان مركزي دانشگاه پيام  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13342  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 13343  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13344  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 

 غيرانتفاعي 13345  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) انگليسي زبان و ادبيات 7 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13346  موسسه غيرانتفاعي ارشاد انگليسي زبان و ادبيات 6 -

 غيرانتفاعي 13347  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 ) 3زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13348  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  8 -  
 روزانه 13349  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  10 - 
 روزانه 13350  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  5 - 
 روزانه 13351  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  6 - 
 روزانه 13352  دانشگاه شهيد باهنر كرمان انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 روزانه 13353  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  6 - 
 روزانه 13354  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  9 - 
 روزانه 13355  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  7 - 
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 ) 3زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 13356  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  4 -
 نوبت دوم 13357  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13358  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13359  دانشگاه شهيد باهنر كرمان انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13360  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  9 - 
 نوبت دوم 13361  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  1 - 
 مجازي دولتي 13362  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  26 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13363  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  8 -

مشترك با دانشگاه سالنتو 
 ايتاليا

 مشترك 13364  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 -
 پيام نور 13365  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13366  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13367  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 13368  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 -

 غيرانتفاعي 13369  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13370  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13371  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  18 - 
 غيرانتفاعي 13372  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دماوندواحد 

 غيرانتفاعي 13374  موسسه غيرانتفاعي ارشاد انگليسي زبانمترجمي  10 -

 غيرانتفاعي 13373  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) انگليسي زبانمترجمي  10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13375  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  انگليسي زبانمترجمي  15 - 
 غيرانتفاعي 13376  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  انگليسي زبانمترجمي  7 - 
 غيرانتفاعي 13377  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 غيرانتفاعي 13378  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  انگليسي زبانمترجمي  13 - 
 غيرانتفاعي 13379  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13380  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13381  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  1 - 

 غيرانتفاعي 13382  قم -مهر موسسه غيرانتفاعي طلوع  انگليسي زبانمترجمي  8 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13383  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  8 - فقط مرد

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13384  موسسه غيرانتفاعي كار انگليسي زبانمترجمي  10 -
 غيرانتفاعي 13385  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13386  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  17 - 

 ) 1زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13387  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 5 -  

 روزانه 13388  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 8 - 
 نوبت دوم 13389  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 4 - 
 مجازي دولتي 13390  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 26 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13391  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 1 -

 ) 2زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13392  دانشگاه تهران ادبيات روسي 6 -  

 نوبت دوم 13393  دانشگاه تهران ادبيات روسي 3 - 
 ) 3زبان روسي (كد ضريب  - 1122

 روزانه 13394  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 5 -  
 ) 1زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13395  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  
 نوبت دوم 13396  تهراندانشگاه  مترجمي زبان آلماني 2 - 
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  ) 2زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 5 -  
پرديس محل تحصيل 

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13398  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 5 -

 ) 3زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13399  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 5 -  

 نوبت دوم 13400  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 - 
 ) 1جهانگردي (كد ضريب مديريت  - 1125

محل تحصيل دانشكده 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 -  گردشگري  روزانه 13401  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -  روزانه 13402  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13403  دانشگاه سمنان
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13404  دانشگاه شيراز
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13405  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي  4 -   روزانه 13406  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده 
 گردشگري

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -  نوبت دوم 13407  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -  نوبت دوم 13408  تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -   نوبت دوم 13409  دانشگاه سمنان
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -   نوبت دوم 13410  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -   نوبت دوم 13411  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 13 -  مجازي دولتي 13412  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 -  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 
 پرديس خودگردان 13413  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 5 -  پرديس خودگردان 13414  دانشگاه شيراز
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   پيام نور 13415  مركز كرج -نور استان البرز دانشگاه پيام 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13416  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13417  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13418  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13419  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13420  مشهد -خردگرايان مطهر موسسه غيرانتفاعي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13421  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 14 -   غيرانتفاعي 13422  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 
جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت  4 -   غيرانتفاعي 13423  موسسه غيرانتفاعي قشم
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 -   غيرانتفاعي 13424  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125

  - 8 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگرديتوسعه 
 روزانه 13425  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13426  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13427  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13428  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 نوبت دوم 13429  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 نوبت دوم 13430  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13431  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
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 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13432  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13433  آبيك -كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد 

 - 6 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13434  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13435  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

 - 4 
ريزي جهانگردي گرايش برنامهمديريت 

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13436  موسسه غيرانتفاعي قشم

 - 15 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13437  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13438  بروجرد -بروجردي دانشگاه آيت اله العظمي  حقوق خصوصي 12 -  

 روزانه 13439  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 12 - 
 روزانه 13440  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13441  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13442  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13443  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13444  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13445  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13446  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 4 -
 روزانه 13447  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه  حقوق خصوصي 16 - 

 روزانه 13448  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13449  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13450  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13451  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 6 -
 روزانه 13452  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 4 - 
 روزانه 13453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13454  دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13455  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13456  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  حقوق خصوصي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13457  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 17 -
 روزانه 13458  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13459  دانشگاه قم حقوق خصوصي 11 - فقط زن
 روزانه 13460  دانشگاه قم خصوصيحقوق  11 - فقط مرد

 روزانه 13461  دانشگاه كاشان حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13462  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13463  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 7 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي

 روزانه 13464  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 -

 روزانه 13465  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - 
 روزانه 13467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 مردفقط  -

 روزانه 13468  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 20 -

 روزانه 13469  دانشگاه تهران حقوق ثبت اسناد و امالك 5 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13470  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 15 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13471  اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات  حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 14 -

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 روزانه 13472  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13473  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حمل و نقل تجاريحقوق  14 -

دفترچهتوضيحات در انتهاي   روزانه 13474  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 4 -
شرايط  -تحصيل رايگان 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 13475  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق خصوصي 7 -

 روزانه 13477  دانشگاه تهران حقوق مالي 6 - 
محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 روزانه 13478  دانشگاه تهران حقوق پزشكي 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13479  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري تربيت قاضي 15 -

 نوبت دوم 13480  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 2 - 
دومنوبت  13481  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 6 -   

 نوبت دوم 13482  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13483  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13484  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13485  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13486  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13487  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 3 -
 نوبت دوم 13488  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 2 - 

دومنوبت  13489  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 7 - محل تحصيل تهران  

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13490  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 6 -
 نوبت دوم 13491  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 1 - 
 نوبت دوم 13492  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13493  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13494  دانشگاه كاشان حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13495  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13496  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 3 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي

 نوبت دوم 13497  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 3 -

 نوبت دوم 13498  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 
 نوبت دوم 13499  دانشگاه تهران حقوق ثبت اسناد و امالك 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 13500  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13501  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اقتصاديفقه و حقوق  3 -
 نوبت دوم 13502  دانشگاه تهران حقوق مالي 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 13504  دانشگاه تهران حقوق پزشكي 3 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13505  تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه  حقوق خصوصي 26 -

 مجازي دولتي 13506  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13507  دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق خصوصي 5 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13508  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي دولتي 13509  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13510  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 26 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13511  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 26 -

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريز خودگردان  پرديس خودگردان 13512  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13513  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 2 -

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13514  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13515  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13516  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13517  رشت -گيالن دانشگاه  حقوق خصوصي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13518  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13519  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 -
 پيام نور 13520  واحد هشتگرد -پيام نور استان البرز دانشگاه  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13521  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13522  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13523  پرندمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13524  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13525  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13526  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13527  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13528  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  حقوق خصوصي 4 - 
 غيرانتفاعي 13529  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13530  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13531  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13532  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حقوق خصوصي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13533  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13534  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت حقوق خصوصي 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13535  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13536  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13537  يزد -غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه  حقوق خصوصي 20 - 

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13538  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  حقوق خصوصي 7 -

 غيرانتفاعي 13539  قم) دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد حقوق خصوصي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13540  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 20 - فقط مرد

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 حقوق خصوصي 15 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13541  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13542  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13543  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13544  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  حقوق خصوصي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13545  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13546  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حقوق خصوصي 16 - 
 غيرانتفاعي 13547  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13548  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) حقوق خصوصي 10 - فقط زن
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 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 13549  موسسه غيرانتفاعي ارشاد حقوق خصوصي 10 -
 غيرانتفاعي 13550  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13551  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 7 - 
 غيرانتفاعي 13552 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13553  قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13554  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13555  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13556  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حقوق خصوصي 17 - 
 غيرانتفاعي 13557  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13558  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13559  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13560  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13561  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13562  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13563  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  حقوق خصوصي 16 - 
 غيرانتفاعي 13564  قايمشهر -غيرانتفاعي فروردين  موسسه حقوق خصوصي 18 - 
 غيرانتفاعي 13565  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 18 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13566  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 19 -
 غيرانتفاعي 13567  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13568  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13569  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق اقتصادي 10 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13570  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق اقتصادي 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13571  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
 غيرانتفاعي 13572  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 -

 غيرانتفاعي 13573  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  اسناد و امالكحقوق ثبت  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13574  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13575  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 19 -
 غيرانتفاعي 13576  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي -حقوق مالي  20 - 
 غيرانتفاعي 13577  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي -حقوق مالي  20 - 
 غيرانتفاعي 13578  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  اقتصادي -حقوق مالي  20 - 
 غيرانتفاعي 13579  تهران -فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي علم و  حقوق پزشكي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13580  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13581 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حقوق خصوصي 28 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13582  تهران -غيرانتفاعي مجازي نور طوبي موسسه  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13583  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حقوق مالي 40 - آموزش محور

 ) 2حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13584  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 2 -  

 روزانه 13585  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 8 - 
 روزانه 13586  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13587  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 4 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13588  تهران -اسالميدانشگاه جامع انقالب  المللحقوق بين - 6

 روزانه 13589  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 14 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13590  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - 
 روزانه 13591  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 - 
 روزانه 13592  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13593  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللحقوق بين 20 -

 روزانه 13594  دانشگاه فردوسي مشهد المللحقوق بين 4 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 13595  دانشگاه قم المللحقوق بين 11 - فقط زن
 روزانه 13596  دانشگاه قم المللحقوق بين 11 - فقط مرد

 روزانه 13597  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 7 - 
 نوبت دوم 13598  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13599  دانشگاه تهران المللحقوق بين 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13600  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 3 -
 نوبت دوم 13601  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 2 - 
 نوبت دوم 13602  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 5 - 
 نوبت دوم 13603  دانشگاه فردوسي مشهد المللحقوق بين 2 - 
 نوبت دوم 13604  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13605  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللبينحقوق  26 -

 مجازي دولتي 13606  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13607  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي دولتي 13608  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13609  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 2 -

 المللحقوق بين 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13610  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 13611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13612  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13613  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13614  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 1 -
 پيام نور 13615  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13616  المللي عسلويه مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13617  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13618  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13619  پرديسواحد شهر جديد  -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13620  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13621  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
نور پيام 13622  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 -   
 پيام نور 13623  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13624  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  المللحقوق بين 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13625  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 13626  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت المللحقوق بين 20 - فقط مرد

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13627  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللحقوق بين 7 -

 غيرانتفاعي 13628  گرمسار -غيرانتفاعي اديبان  موسسه المللحقوق بين 15 - 
 غيرانتفاعي 13629  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) المللحقوق بين 10 - فقط زن

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 13630  موسسه غيرانتفاعي ارشاد المللحقوق بين 10 -
 غيرانتفاعي 13631  تبريز -غيرانتفاعي رشديه  موسسه المللحقوق بين 19 - 
 غيرانتفاعي 13632  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  المللحقوق بين 16 - 
 غيرانتفاعي 13633  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13634  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  المللحقوق بين 6 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13635  موسسه غيرانتفاعي كار المللحقوق بين 19 -
 مجازي غيرانتفاعي 13636 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  المللحقوق بين 30 - آموزش محور
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13637  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  شناسيحقوق جزا و جرم 12 -  

 روزانه 13638  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 
 روزانه 13639  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13640  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13641  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 روزانه 13642  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13643  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجرمحقوق جزا و  7 - 
 روزانه 13644  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13645  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 4 -
 روزانه 13646  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13647  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 7 -
 روزانه 13648  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13649  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 روزانه 13650  چمران اهوازدانشگاه شهيد  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13651  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13652  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13653  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري شناسيحقوق جزا و جرم 17 -
 روزانه 13654  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 

 روزانه 13655  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 11 - فقط زن
 روزانه 13656  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 11 - فقط مرد

 روزانه 13657  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13658  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيجزا و جرمحقوق  19 - 
 روزانه 13659  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13660  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 13661  دانشگاه ميبد شناسيجرمحقوق جزا و  15 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13662  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 15 -

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 13663  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 7 -
 نوبت دوم 13664  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13665  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13666  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 1 - 
 نوبت دوم 13667  قزوين -)  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13668  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13669  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13670  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13671  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 3 -
 نوبت دوم 13672  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13673  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 7 -
 نوبت دوم 13674  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13675  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 نوبت دوم 13676  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13677  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13678  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13679  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13680  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
دومنوبت  13681  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 3 -  
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 ) 3حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13682  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل  شناسيحقوق جزا و جرم 26 -

 مجازي دولتي 13683  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسيحقوق جزا و جرم 5 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13684  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور
دولتيمجازي  13685  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -آموزش محور   

فقط مرد -آموزش محور   مجازي دولتي 13686  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13687  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13688  مدرسدانشگاه تربيت  شناسيحقوق جزا و جرم 2 -

 شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13689  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 6 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13691  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13692  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13693  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجرمحقوق جزا و  2 -
 پيام نور 13694  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13695  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13696  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13697  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13698  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 غيرانتفاعي 13699  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيو جرم حقوق جزا 20 - 
 غيرانتفاعي 13700  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13701  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13702  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13703  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13704  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13705  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 7 -

 غيرانتفاعي 13706  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 19 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13707  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 19 - فقط مرد

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 شناسيحقوق جزا و جرم 15 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13708  قم -خواهران) وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه 

 غيرانتفاعي 13709  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13710  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13711  ساري -مازندران  موسسه غيرانتفاعي اديب شناسيحقوق جزا و جرم 14 - 

 غيرانتفاعي 13713  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13712  موسسه غيرانتفاعي ارشاد شناسيحقوق جزا و جرم 10 -

 غيرانتفاعي 13714  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسيجرمحقوق جزا و  18 - 
 غيرانتفاعي 13715  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 غيرانتفاعي 13716  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13717  ياسوج -دانا موسسه غيرانتفاعي  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 غيرانتفاعي 13718  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13719  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13720  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13721  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن
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 ) 3حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 غيرانتفاعي 13722  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - مردفقط 
 غيرانتفاعي 13723  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13724  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13725 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 34 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13726  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور

 ) 4حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13727  دانشگاه اصفهان عموميحقوق  4 -  

 روزانه 13728  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  4 - 
 روزانه 13729  دانشگاه تبريز عموميحقوق  3 - 
 روزانه 13730  دانشگاه تربيت مدرس عموميحقوق  8 - 
 روزانه 13731  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13732  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  4 -
 روزانه 13733  دانشگاه سمنان عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13734  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13735  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 - 
 روزانه 13736  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي عموميحقوق  7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13737  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  20 -

 روزانه 13739  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن
 روزانه 13738  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط مرد

 روزانه 13740  بابلسر -مازندران دانشگاه  عموميحقوق  7 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 13741  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13742  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت نظارت و بازرسي 20 -
 روزانه 13743  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13744  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 20 -
 نوبت دوم 13745  دانشگاه اصفهان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13746  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13747  دانشگاه تبريز عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13748  دانشگاه تهران عموميحقوق  5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13749  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  3 -
 نوبت دوم 13750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13751  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  5 - 
 نوبت دوم 13752  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13753  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 2 - 
 انتهاي دفترچه توضيحات در

 آموزش محور -
 مجازي دولتي 13754  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  26 -

 مجازي دولتي 13755  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي دولتي 13756  دانشگاه قم عموميحقوق  20 -

 محل تحصيل پرديس
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13757  دانشگاه تبريز عموميحقوق  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13758  دانشگاه تربيت مدرس عموميحقوق  2 -

 عموميحقوق  6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13759  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 -



 
 

 121  
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 ) 4حقوق (كد ضريب  - 1126 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 13761  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13762  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13763  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 -

 پيام نور 13764  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 
 غيرانتفاعي 13765  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13766  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  عموميحقوق  20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13767  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  عموميحقوق  20 -
 غيرانتفاعي 13768  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت عموميحقوق  20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13769  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 - 
براي كسب اطالع از 

شرايط تحصيل رايگان به 
نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13770  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  عموميحقوق  4 -

 غيرانتفاعي 13771  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  14 - 
 غيرانتفاعي 13772  ساري -غيرانتفاعي راهيان نوين دانش موسسه  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 26310  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)   عموميحقوق  5 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13773  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13774  قم -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه  عموميحقوق  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13775  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  20 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13776  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حقوق 15 -

 ) 5حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13777  دانشگاه تهران بشرحقوق  5 -  

 روزانه 13778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - 
 روزانه 13779  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  6 - 
 روزانه 13780  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  5 - 

 بشرحقوق  15 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 13781  قم -خواهران) (ويژه 
 نوبت دوم 13782  دانشگاه تهران بشرحقوق  5 - 
 نوبت دوم 13783  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13784  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  2 - 

 بشرحقوق  5 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 13785  قم -(ويژه خواهران) 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13786  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  4 -

براي كسب اطالع از 
شرايط تحصيل رايگان به 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13787  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  7 -

 ) 6حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13788  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 7 -  

 روزانه 13789  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 5 - 
 روزانه 13790  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 4 - 
 روزانه 13791  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 5 - 

 روزانه 13792  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 11 - فقط مرد
 روزانه 13793  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 11 - فقط زن

 نوبت دوم 13794  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 1 - 
 نوبت دوم 13795  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 نوبت دوم 13796  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فكري حقوق مالكيت 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13797  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 2 -
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 ) 6حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   حقوق مالكيت فكري 5 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13798  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 4 -

 غيرانتفاعي 13800  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13801  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق مالكيت فكري 9 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13802  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق تجارت الكترونيكي 20 - 
 ) 7حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13803  دانشگاه تهران حقوق محيط زيست 6 -  
 روزانه 13804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 - 
 روزانه 13805  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 5 - 
 نوبت دوم 13806  دانشگاه تهران حقوق محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 13807  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 3 -

 ) 8حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13809  تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل المللحقوق تجارت بين 4 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 8 - 
 روزانه 13811  دانشگاه شيراز المللحقوق تجارت بين 10 - 
 روزانه 13812  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 6 - 
 روزانه 13813  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13814  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 4 -
محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 13815  دانشگاه صنعت نفت حقوق نفت و گاز 6 -

 روزانه 13816  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 6 - 
 روزانه 13817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق انرژي 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13818  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 3 -
 نوبت دوم 13819  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13820  دانشگاه تهران نفت و گاز حقوق 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13821  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 3 -
 نوبت دوم 13822  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 4 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13823  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 26 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 13824  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 26 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13825  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللبينحقوق تجارت  8 -

 حقوق نفت و گاز 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13826  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13827  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق انرژي 5 -
 غيرانتفاعي 13828  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13829  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13830  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13831  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 

 ) 9حقوق (كد ضريب  - 1126
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل  -فقط زن  -
  پرديس بانوان زينبي س

 روزانه 13832  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي حقوق خانواده 6 -

 روزانه 13833  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  خانوادهحقوق  5 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13834  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 15 -
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 ) 9حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 روزانه 13835  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 6 -

 روزانه 13836  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خانواده 5 - 
شرايط  -تحصيل رايگان 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 13837  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 7 -

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

- 10 
و حقوق گرايش حقوق اسالمي معارف 
 خانواده

غيردولتي -روزانه  13838  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 13839  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 3 -

 نوبت دوم 13840  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خانواده 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 13842  تهران -غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران) دانشكده  حقوق خانواده 20 -

 ) 10حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13843  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 6 -  

 نوبت دوم 13844  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 3 - 
 غيرانتفاعي 13845  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  حقوق ارتباطات 10 - 

 ) 11حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13847  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 - 
 روزانه 13848  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13849  اداري دادگستري دانشگاه علوم قضايي و خدمات هاي تجاريحقوق شركت 14 -

 نوبت دوم 13850  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 

 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13852

 ) 12حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13853  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 5 -  

 روزانه 13854  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 6 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13855  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 18 -

 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 14 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

  قم -(ويژه خواهران) 
 روزانه 13856

 نوبت دوم 13857  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 5 - 
 نوبت دوم 13858  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

  قم -(ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 13859

 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127
 روزانه 13860  دانشگاه تهران شناسي گرايش ايران باستان و ميانهايران 5 -  

 روزانه 13861  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش ايران باستان و ميانهشناسي ايران 3 - 
 روزانه 13862  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 7 - 
 روزانه 13863  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخگرايش ايران شناسيايران 5 - 
 روزانه 13865  دانشگاه شيراز شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13866  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 روزانه 13867  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 9 - 
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 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيميراث مردم، آداب و رسوم و 
 روزانه 13868  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 7 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 روزانه 13869  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 روزانه 13870  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 روزانه 13871  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 روزانه 13872  رشت -دانشگاه گيالن 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
- 10 

شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران
 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 

 روزانه 13873  دانشگاه ميبد

 - 7 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 روزانه 13874  ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 نوبت دوم 13875  دانشگاه تهران شناسي گرايش ايران باستان و ميانهايران 2 - 
 نوبت دوم 13876  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گرايش ايران باستان و ميانهايران 1 - 
 نوبت دوم 13877  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13878  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13879  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 نوبت دوم 13880  رشت -گيالن دانشگاه  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13881  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 - 2 

شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران
 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 

 نوبت دوم 13882  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 نوبت دوم 13883  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 1 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 نوبت دوم 13884  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران
 فرهنگيآداب و رسوم و ميراث  مردم،

 نوبت دوم 13885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 نوبت دوم 13886  رشت -دانشگاه گيالن 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
- 1 

شناسي فرهنگ گرايش ايران شناسيايران
 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 

 نوبت دوم 13887  دانشگاه ميبد

 - 2 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم و ميراث 
 نوبت دوم 13888  ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي و گرايش اصول نسخهشناسي ايران

 آراييو نسخه خطيهاي نسخهمرمت 
 روزانه 13889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي و شناسي گرايش اصول نسخهايران

 آراييو نسخه خطيهاي نسخهمرمت 
 نوبت دوم 13890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128
 روزانه 13891  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 6 -  

 نوبت دوم 13892  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 3 - 
 ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129

 روزانه 13893  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  
 نوبت دوم 13894  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 3 - 
 مجازي دولتي 13895  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 26 - آموزش محور

 ) 1الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 13896  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  سياسيعلوم 20 -  

 روزانه 13897  دانشگاه اردكان سياسيعلوم 15 - 
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 ) 1الملل (كد ضريب بينعلوم سياسي و روابط  - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 13898  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 8 -
 روزانه 13899  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سياسيعلوم 6 - 
 روزانه 13900  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 9 - 
 روزانه 13901  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 6 - 
 روزانه 13902  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13903  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13904  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 

 روزانه 13905  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 18 - تحصيل تهران محل
 روزانه 13906  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سياسيعلوم 7 - 
 روزانه 13907  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 3 - 
 روزانه 13908  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سياسيعلوم 6 - 
 روزانه 13909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 6 - 
 روزانه 13910  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13912  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 9 - 
 روزانه 13913  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13914  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 7 - 
 روزانه 13915  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 16 - 
 روزانه 13916  دانشگاه يزد سياسيعلوم 6 - 

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 13917  قم -عقيدتي سياسي سپاه دانشكده آموزش عالي تربيت مربي  تربيت مربي علوم سياسي 30 -

 نوبت دوم 13918  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13919  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13920  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13921  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13922  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13923  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 

 نوبت دوم 13924  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 8 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13925  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13926  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13927  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 7 - 
 نوبت دوم 13929  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13930  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 6 - 
 نوبت دوم 13931  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13932  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13933  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 - 
 مجازي دولتي 13934  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 25 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13935  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13936  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 2 -
تحصيل پرديس  محل

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13938  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 -

 پيام نور 13939  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13940  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13941  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13942  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13943  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13944  مركز خرم اباد -لرستان دانشگاه پيام نور استان  سياسيعلوم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13945  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  سياسيعلوم 10 -
شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13946  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  سياسيعلوم 20 -

براي كسب اطالع از 
تحصيل رايگان به شرايط 

نشاني مندرج در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13947  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 7 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 2الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13948  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 8 -  

 روزانه 13949  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13950  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13951  دانشگاه تهران المللروابط بين 8 - 

 روزانه 13952  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13953  كرمانشاه -دانشگاه رازي  المللروابط بين 7 - 
 روزانه 13954  دانشگاه شهيد باهنر كرمان المللروابط بين 4 - 
 روزانه 13955  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13956  دانشگاه شيراز المللروابط بين 10 - 
 روزانه 13957  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 8 - 
 روزانه 13958  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13959  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 10 - 
 روزانه 13960  خرم آباد -دانشگاه لرستان  المللبينروابط  5 - 
 روزانه 13961  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13962  دانشگاه يزد المللروابط بين 5 - 

 -ويژه پرسنل ساحفا 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل  -فقط مرد  -
 تحصيل تهران

- 5 
ديپلماسي كنترل الملل گرايش روابط بين
 تسليحات

 روزانه 13963  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 13964  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 13965  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 2 - 
 نوبت دوم 13966  دانشگاه تهران المللروابط بين 8 - 

 نوبت دوم 13967  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 3 - تهرانمحل تحصيل 
 نوبت دوم 13968  دانشگاه شهيد باهنر كرمان المللروابط بين 2 - 
 نوبت دوم 13969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 2 - 
دومنوبت  13970  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 4 -   

 نوبت دوم 13971  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 3 - 
 نوبت دوم 13972  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 13973  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 2 - 
 نوبت دوم 13974  دانشگاه يزد المللروابط بين 2 - 

 -ويژه پرسنل ساحفا 
در انتهاي دفترچه شرايط 

محل  -فقط مرد  -
 تحصيل تهران

- 5 
الملل گرايش ديپلماسي كنترل روابط بين
 تسليحات

 نوبت دوم 13975  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 مجازي دولتي 13976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 25 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13977  دانشگاه تربيت مدرس المللبينروابط  3 -

 المللروابط بين 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13978  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13980  دانشگاه شيراز المللروابط بين 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13981  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13982  رشت -دانشگاه گيالن  المللبين روابط 10 -

 پيام نور 13983  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللروابط بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13984  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  المللروابط بين 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 3(كد ضريب الملل علوم سياسي و روابط بين - 1130

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 4 -  حقوق و علوم سياسي

اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 
 خاورميانه و شمال آفريقا

 روزانه 13985  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 10 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13986  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 6 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13987  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13988  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13989  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 14 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13990  دانشگاه شيراز

 - 8 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13991  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 شمال آفريقاخاورميانه و 
 روزانه 13992  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13993  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13994  دانشگاه تهران

 - 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13995  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
- 6 

اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 
 مركزي و قفقاز

 روزانه 13996  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13997  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13998  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 روزانه 13999  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 14000  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  10 -

 روزانه 14001  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  6 - تهرانمحل تحصيل 
 روزانه 14002  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 
 شماليآمريكاي 

 روزانه 14003  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 12 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 روزانه 14004  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 4 
 اي گرايش مطالعاتمنطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 روزانه 14005  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 14006  دانشگاه تهران

 - 6 محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 14007  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 14008  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 14009  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 10 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 14010  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 3 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 14011  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 14012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 14013  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آفريقاخاورميانه و شمال 
 نوبت دوم 14014  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 14015  دانشگاه تهران

 - 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
دومنوبت  14016  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
- 4 

اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 
 مركزي و قفقاز

 نوبت دوم 14017  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 14018  تهراندانشگاه  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  3 -

 نوبت دوم 14019  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14020  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 نوبت دوم 14021  دانشگاه تهران

 - 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 نوبت دوم 14022  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 شرقي جنوب
 نوبت دوم 14023  دانشگاه تهران

 - 3 محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 14024  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 14025  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 14026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 14027  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 پرديس خودگردان 14028  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 پرديس خودگردان 14029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  3 - 

 - 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 پرديس خودگردان 14030  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 پرديس خودگردان 14031  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

- 20 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 غيرانتفاعي 14032  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع ) 

 ) 4الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14033  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  6 -  

 روزانه 14034  دانشگاه تبريز در اسالمسياسي انديشه  4 - 
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 ) 4الملل (كد ضريب و روابط بين علوم سياسي - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 روزانه 14035  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  6 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14036  تهران -دانشگاه شاهد  در اسالمسياسي انديشه  11 -
 روزانه 14037  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  6 - 
 روزانه 14038  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  8 - 
 روزانه 14039  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14040  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي مطالعات سياسي جهان اسالم - 6
دومنوبت  14041  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  3 -   
 نوبت دوم 14042  دانشگاه تبريز در اسالمسياسي انديشه  2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 14043  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  4 -

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14044  تهران -دانشگاه شاهد  در اسالمسياسي انديشه  4 -
 نوبت دوم 14045  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  1 - 
 نوبت دوم 14046  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  7 - 
شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

غيردولتي -روزانه  14047  غير انتفاعي امام صادق (ع )دانشگاه  در اسالمسياسي انديشه  15 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  3 -

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14049  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  در اسالمسياسي انديشه  20 -
براي كسب اطالع از 

شرايط تحصيل رايگان به 
نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 14050  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  در اسالمسياسي انديشه  7 -

 در اسالمسياسي انديشه  40 - آموزش محور
موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام 

 مجازي غيرانتفاعي 14051  قم -خميني(ره) 

 ) 5الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14052  دانشگاه تهران الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -  

 روزانه 14053  دانشگاه شهيد باهنر كرمان الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 - 
 نوبت دوم 14054  دانشگاه تهران الملليبينهاي سازمان وديپلماسي  5 - 
 نوبت دوم 14055  دانشگاه شهيد باهنر كرمان الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  4 - 

 ) 6الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 14056  تهراندانشگاه  سياستگذاري عمومي 5 -  حقوق و علوم سياسي

 روزانه 14057  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سياستگذاري عمومي 3 - 
 روزانه 14058  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 14059  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 4 -

 نوبت دوم 14060  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سياستگذاري عمومي 2 - 
 نوبت دوم 14061  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 4 - 

 ) 1مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 روزانه 14062  دانشگاه تهران

انتهاي دفترچهشرايط در  - 3 
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 نوبت دوم 14063  دانشگاه تهران

 ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14064  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14065  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 3 -
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  ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 14066  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14067  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 3 -

 ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14068  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 6 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14069  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 4 -

 ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14070  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 14071  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 3 -
 ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14072  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات هند 6 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14073  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات هند 4 -

 ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 شمالي
 روزانه 14074  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 شمالي
 نوبت دوم 14075  دانشگاه تهران

 ) 8مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
تسلط كامل به زبان ژاپني 

شرايط در  -يا انگليسي 
  انتهاي دفترچه

 روزانه 14076  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 -

تسلط كامل به زبان ژاپني 
شرايط در  -يا انگليسي 

 انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14077  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 2 -

 ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14078  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14079  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 2 -

 ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14080  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 1 -

 ) 11مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14082  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 10 -  فاقد شرط مصاحبه

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14083  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 -
 نوبت دوم 14084  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 5 - فاقد شرط مصاحبه

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14085  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 2 -
 ) 12مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب 

 آفريقا
 روزانه 14086  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب 

 آفريقا
 نوبت دوم 14087  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب 

 آفريقا

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14088  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 13مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14089  دانشگاه تهران مطالعات تركيه 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14090  دانشگاه تهران مطالعات تركيه 2 -

 ) 14مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14091  دانشگاه تهران مطالعات رژيم صهيونيستي 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14092  دانشگاه تهران مطالعات رژيم صهيونيستي 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات رژيم صهيونيستي 4 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14093  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14094  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -  

 روزانه 14095  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14096  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14097  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14098  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 - 
 روزانه 14099  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 - 
 روزانه 14100  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14101  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 7 - 
 روزانه 14102  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گرايش پيش از تاريخ ايرانشناسي باستان 7 - 
 روزانه 14103  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14104  دانشگاه هنر اسالمي تبريز شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14105  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ ايرانشناسي گرايش پيش از باستان 8 - 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14106  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14107  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14108  تهراندانشگاه 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -   روزانه 14109  دانشگاه جيرفت
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -   روزانه 14110  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -   روزانه 14111  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   روزانه 14112  دانشگاه شهركرد
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -   روزانه 14113  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   روزانه 14114  دانشگاه شيراز
گرايش دوران تاريخي ايرانشناسي باستان 7 -   روزانه 14115  دانشگاه كاشان
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   روزانه 14116  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 -   روزانه 14117  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
تاريخي ايرانشناسي گرايش دوران باستان 7 -   روزانه 14118  دانشگاه نيشابور
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 8 -   روزانه 14119  دانشگاه هنر اصفهان
 - 4 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان
 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين

 روزانه 14120  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
و فرهنگ  شناسي گرايش تمدنباستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14121  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14122  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14123  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14124  دانشگاه جيرفت

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14125  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 3 
و فرهنگ شناسي گرايش تمدن باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14126  دانشگاه شهركرد

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14127  دانشگاه كاشان

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14128  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14129  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14130  دانشگاه نيشابور

 - 6 
تمدن و فرهنگ شناسي گرايش باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14131  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14132  دانشگاه هنر اصفهان

 نوبت دوم 14133  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 - 



 
 

 132  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 14134  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 -
 نوبت دوم 14135  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14136  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14137  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
دوران تاريخي ايرانشناسي گرايش باستان 4 -   نوبت دوم 14138  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -   نوبت دوم 14139  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   نوبت دوم 14140  دانشگاه تهران
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   نوبت دوم 14141  دانشگاه جيرفت
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -   نوبت دوم 14142  دانشگاه كاشان
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   نوبت دوم 14143  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   نوبت دوم 14144  دانشگاه نيشابور
 - 3 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان
 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين

 نوبت دوم 14145  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14146  دانشگاه بيرجند

 - 3 
 شناسي گرايش تمدن و فرهنگباستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14147  دانشگاه تهران

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14148  دانشگاه جيرفت

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14149  دانشگاه كاشان

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14150  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14151  دانشگاه نيشابور

 شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14152  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 -

تاريخي ايرانشناسي گرايش دوران باستان 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14154  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -  پرديس خودگردان 14155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 غيرانتفاعي 14156  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  گرايش پيش از تاريخ ايرانشناسي باستان 6 - 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   غيرانتفاعي 14157  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14158  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 10 -  

 روزانه 14159  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 25 - 
 روزانه 14160  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 10 - 

 روزانه 14161  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 10 - فقط زن
 روزانه 14162  دانشگاه بجنورد شناسي عموميروان 15 - 
 روزانه 14163  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14164  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14165  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14166  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14167  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14168  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14169  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14170  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي عموميروان 13 - 
 روزانه 14171  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14172  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  شناسي عموميروان 14 - 
 روزانه 14173  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 5 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 14174  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 15 -
 روزانه 14175  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 4 - 
 روزانه 14177  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 15 - 
 روزانه 14178  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14179  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14180  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14181  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 15 - 
 روزانه 14182  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 14 - 
 روزانه 14183  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 12 - 
 روزانه 14184  دانشگاه مراغه شناسي عموميروان 16 - 
 روزانه 14185  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 20 - 
 روزانه 14186  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14187  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 9 - 
 روزانه 14188  دانشگاه اراك گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 10 - 
 روزانه 14189  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اجتماعيشناسي روان 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  -فقط زن  -

 پرديس بانوان زينبي س

 روزانه 14190  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي شناسي دينشناسي گرايش روانروان - 6

 نوبت دوم 14191  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14192  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14193  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14194  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14195  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14196  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14197  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14198  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14199  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14200  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 2 
 نوبت دوم 14201  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 10 - 
 نوبت دوم 14202  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14203  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14204  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14205  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14206  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14207  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 8 - 
 نوبت دوم 14208  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14209  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14210  دانشگاه اراك گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 3 - 
 مجازي دولتي 14211  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 14212  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14213  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14214  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  عموميشناسي روان 15 -

 شناسي عموميروان 15 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14215  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14216  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 4 -

 پرديس خودگردان 14217  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14218  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 15 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

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 14219  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اجتماعيروان 4 -
 پيام نور 14220  مركز بناب -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14221  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14222  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14223  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14224  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14225  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14226  واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14227  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14228  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14229  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14230  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14231  واحد اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 شناسي عموميروان 20 - 

مركز  -پيام نور استان خراسان جنوبي دانشگاه 
 پيام نور 14232  فردوس

 پيام نور 14233  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14234  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14235  مركز شيراز -پيام نور استان فارس دانشگاه  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14236  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14237  مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14238  مركز اسالم آباد غرب -استان كرمانشاه دانشگاه پيام نور  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14239  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14240  واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14241 واحد آستانه اشرفيه -استان گيالن  دانشگاه پيام نور شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14242  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14243  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14244  واحد نوشهر -استان مازندران دانشگاه پيام نور  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14245  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14246 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14247  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گراشناسي مثبتروانشناسي اسالمي گرايش روان 20 - 
 پيام نور 14248  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14249  مركز اهواز -نور استان خوزستان دانشگاه پيام  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14250  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14251  مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14252  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14253  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14254  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتگرايش روانشناسي اسالمي روان 20 - 
 پيام نور 14255  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14256  جنوبتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اجتماعيروان 20 - 
 پيام نور 14257  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي شخصيتروان 20 - 
 پيام نور 14258  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي شخصيتروان 20 - 
 مجازي پيام نور 14259  مركز بناب -شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14260  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي عموميروان 10 -
 غيرانتفاعي 14261  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي عموميروان 15 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
 غيرانتفاعي 14262  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي عموميروان 15 -

 غيرانتفاعي 14263  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14264  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14265  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14266  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عموميروان 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14267  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسي عموميروان 20 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14268  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي عموميروان 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 شناسي عموميروان 5 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 14269  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14270  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14271  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14272  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14273  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14274  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14275  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14276  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14277  يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14278  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14279  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14280  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14281  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14282 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14283  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14284  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14285  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14286  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14287  بوشهر -غيرانتفاعي خرد موسسه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14288  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14289  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14290  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14291  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14292  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14293  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14294  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14295  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14296  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14297  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  شناسي عموميروان 16 - 
 غيرانتفاعي 14298  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عموميروان 18 - 
 غيرانتفاعي 14299  رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14300  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14301  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14302  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14303  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  شناسي عموميروان 15 - 

 غيرانتفاعي 14304  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14305  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14306  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14307  كاشان -فيض كاشاني موسسه غيرانتفاعي عالمه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14308  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  شناسي عموميروان 19 - 
 غيرانتفاعي 14309  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14310  اصفهان -فنّاوري سپاهان  موسسه غيرانتفاعي علوم و شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14311  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي عموميروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14312  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي عموميروان 18 - 
 غيرانتفاعي 14313  خميني شهر اصفهان -االسالم موسسه غيرانتفاعي فيض  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14314  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14315  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14316  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  شناسي عموميروان 13 - 
 غيرانتفاعي 14317  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان شناسي عموميروان 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14318  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14319  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14320  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14321  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  شناسي اسالميروان 15 - 
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 14322  تحصيل واحد شهر ري)

 غيرانتفاعي 14323  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گرامثبتشناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - محل تحصيل واحد قم
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 14324  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14325  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 5 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 14326  قم -الزهرا(س) (ويژه خواهران) وابسته به جامعه 

 غيرانتفاعي 14327  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14328  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي اجتماعيروان 15 - فقط زن

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14329  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي شخصيتروان 10 -
 غيرانتفاعي 14330  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  شناسي شخصيتروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14331  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي شخصيتروان 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 14332  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 30 - آموزش محور

 ) 2شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14333  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 3 -  

 روزانه 14334  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  بالينيشناسي روان 10 - فقط زن
 روزانه 14335  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14336  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14337  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 9 - 
 روزانه 14338  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14339  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 4 -
 روزانه 14340  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بالينيشناسي روان 9 - 
 روزانه 14341  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 4 - 
 روزانه 14342  دانشگاه شهيد چمران اهواز بالينيشناسي روان 10 - 
 روزانه 14343  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 14 - 
 روزانه 14344  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14345  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14346  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 12 - 
 روزانه 14347  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  -فقط زن  -

 پرديس بانوان زينبي س

 روزانه 14348  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي باليني گرايش خانوادهشناسي روان - 6

 روزانه 14349  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 6 - 
 روزانه 14350  دانشگاه اصفهان و نوجوانكودك باليني شناسي روان 3 - 
 روزانه 14351  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 6 - 
 روزانه 14352  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 9 - 
 روزانه 14353  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 روزانه 14354  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
 روزانه 14355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  توانبخشي شناختيعلوم شناختي گرايش  3 - 
 روزانه 14356  دانشگاه اصفهان علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 روزانه 14357  دانشگاه تربيت مدرس علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 8 - 
 روزانه 14358  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 

 علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 

  و علوم تربيتي مهدي شهر)
 روزانه 14359

 روزانه 14360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 روزانه 14361  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 14362  دانشگاه شيراز علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 10 -
 روزانه 14363  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 4 - 
 روزانه 14364  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 روزانه 14365  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 5 - 
 نوبت دوم 14366  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 2 - 

 نوبت دوم 14367  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان 2 - فقط زن
 نوبت دوم 14368  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 4 - 
دومنوبت  14369  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 3 -   
 نوبت دوم 14370  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14371  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14372  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 2 -
 نوبت دوم 14373  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بالينيشناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14374  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14375  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14376  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14377  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 1 - 
 نوبت دوم 14378  دانشگاه اصفهان و نوجوانكودك باليني شناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14379  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14380  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14381  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14382  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
 نوبت دوم 14383  دانشگاه اصفهان علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 نوبت دوم 14384  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 
 علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 
 نوبت دوم 14385  و علوم تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 14386  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 نوبت دوم 14387  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 نوبت دوم 14388  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 
خودگردان پرديس 14389  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 1 -   

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14390  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 6 -

 بالينيشناسي روان 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14391  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 14392  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14393  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 14 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14394  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد باليني گرايش خانوادهشناسي روان 6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14395  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14396  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14398  دانشگاه شيراز علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 10 -
 پيام نور 14399  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بالينيشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14400  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14401  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14402  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14403  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14404  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  بالينيشناسي روان 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2ضريب شناسي (كد روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14405  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  بالينيشناسي روان 20 -
 غيرانتفاعي 14406  ساوه -حكيم ناصرخسرو موسسه غيرانتفاعي  بالينيشناسي روان 13 - 
 غيرانتفاعي 14407  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14408  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14409  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  گرايش خانوادهباليني شناسي روان 15 - 
 غيرانتفاعي 14410  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14411  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14412  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 2 - 
 غيرانتفاعي 14413  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 مجازي غيرانتفاعي 14414  تهران -مجازي ايرانيان موسسه غيرانتفاعي  بالينيشناسي روان 30 - آموزش محور

 ) 3شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14415  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 9 -  

 روزانه 14416  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 8 - 
 نوبت دوم 14417  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  گيري (روانسنجي)و اندازه سنجش 4 - 
 نوبت دوم 14418  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 4 - 
 مجازي دولتي 14419  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 13 - آموزش محور

 ) 4شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14420  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 5 -  

 روزانه 14421  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 - 
 روزانه 14422  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي صنعتي و سازمانيروان 10 - 
 نوبت دوم 14423  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 3 - 
 پرديس خودگردان 14424  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14425  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 -

 غيرانتفاعي 14426  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي صنعتي و سازمانيروان 15 - فقط زن
 ) 5شناسي (كد ضريب روان - 1133

 روزانه 14427  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 -  
 روزانه 14428  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 
 روزانه 14429  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14430  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 
 روزانه 14431  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14432  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 9 - 
 روزانه 14433  دانشگاه فردوسي مشهد استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 5 - 
 روزانه 14434  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14435  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 نوبت دوم 14436  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14437  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14438  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14439  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
دومنوبت  14440  دانشگاه فردوسي مشهد استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 -   

 نوبت دوم 14441  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 مجازي دولتي 14442  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 13 - آموزش محور

 استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 14443

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14444  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -

 پيام نور 14445  اردبيلمركز  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14446  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 15 - 
 غيرانتفاعي 14447  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 15 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14448  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 6 -  

 روزانه 14449  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 20 - فقط زن
 روزانه 14450  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 4 - 
 روزانه 14451  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 18 - 
 روزانه 14452  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 14453  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14454  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل  -فقط زن  -
 پرديس بانوان زينبي س

 روزانه 14455  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي شناسي تربيتيروان 6 -

 روزانه 14456  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14457  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 13 - 
 روزانه 14458  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي تربيتيروان 11 - 
 روزانه 14459  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14460  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 9 - 
 روزانه 14461  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14462  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14463  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 روزانه 14464  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14465  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 12 - 
 روزانه 14466  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14468  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 5 - 

 روزانه 14469  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 11 - فقط زن
 روزانه 14470  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 11 - فقط مرد
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 14471  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 7 -

 روزانه 14472  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14473  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14474  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14475  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14476  دانشگاه ياسوج تربيتيشناسي روان 12 - 
 روزانه 14477  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 14478  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
در وزارت پيماني شاغل 

 آموزش و پرورش
 روزانه 14479  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 25 -

 روزانه 14480  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 5 - 
 نوبت دوم 14481  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 2 - 

 نوبت دوم 14482  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تربيتيشناسي روان 6 - فقط زن
 نوبت دوم 14483  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 1 - 
 نوبت دوم 14484  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 2 - 
دومنوبت  26275  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   شناسي تربيتيروان 5 -   
 نوبت دوم 14485  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14486  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14487  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14488  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14489  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14490  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14491  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي تربيتيروان 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 14492  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 5 -
 نوبت دوم 14493  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14494  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 2 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 14495  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 3 -
 نوبت دوم 14496  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14497  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14498  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14499  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 2 - 
 مجازي دولتي 14500  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 14501  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 14502  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 30 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14503  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 7 -

 شناسي تربيتيروان 5 - 
خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 14504  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14505  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14507  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14508  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 -
 پيام نور 14509  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14510  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14511  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14512  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14513  مركز مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14514  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14515  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14516  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14517  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14518  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 14519  تربت حيدريه

 پيام نور 14520  مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14521  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14522  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14523  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14524  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 14525  مركز ياسوج

 پيام نور 14526 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14527  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14528  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14529  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14530  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14531  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14532  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  شناسي تربيتيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14533  ايالم -غيرانتفاعي باختر موسسه  شناسي تربيتيروان 19 - 
 غيرانتفاعي 14534  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14535 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14536 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  شناسي تربيتيروان 20 -
 غيرانتفاعي 14537  ساري -نوين دانش موسسه غيرانتفاعي راهيان  شناسي تربيتيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14538  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14539  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14540  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14541  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14542  رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  شناسي تربيتيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14543  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14544  قم -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه  شناسي تربيتيروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14545  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي تربيتيروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14546  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  شناسي تربيتيروان 10 - 
 غيرانتفاعي 14547  فاطميه شيراز (ويژه خواهران)موسسه غيرانتفاعي  شناسي تربيتيروان 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14548  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي تربيتيروان 12 - 
 غيرانتفاعي 14549  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي تربيتيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14550  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14551  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14552  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 5 - 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14553  اروميهدانشگاه  حسابداري 11 -  

 روزانه 14554  دانشگاه اصفهان حسابداري 8 - 
 روزانه 14555  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 15 - فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 حسابداري 12 -
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 14556  تحصيل شعبه اروميه)
 روزانه 14557  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 6 - 
 روزانه 14558  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 10 - 
 روزانه 14559  دانشگاه تبريز حسابداري 4 - 
 روزانه 14560  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 6 - 
 روزانه 14561  تهراندانشگاه  حسابداري 7 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 14562  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 4 -
پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 14563  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  حسابداري 12 -

 روزانه 14564  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14565  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حسابداري 17 - 
 روزانه 14566  دانشگاه سمنان حسابداري 8 - 
 روزانه 14567  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 16 - 
 روزانه 14568  شهيد باهنر كرمان دانشگاه حسابداري 16 - 
 روزانه 14569  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 7 - 
 روزانه 14570  دانشگاه شهيد چمران اهواز حسابداري 9 - 
 روزانه 14571  دانشگاه شيراز حسابداري 6 - 
 روزانه 14572  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 8 - 
 روزانه 14573  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 8 - 

 روزانه 14574  دانشگاه قم حسابداري 11 - فقط زن
 روزانه 14575  دانشگاه قم حسابداري 11 - فقط مرد

 روزانه 14576  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 23 - 
 روزانه 14577  رشت -دانشگاه گيالن  حسابداري 12 - 
 روزانه 14578  خرم آباد -لرستان دانشگاه  حسابداري 7 - 
 روزانه 14579  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 9 - 
 روزانه 14580  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان حسابداري 10 - 
 روزانه 14581  دانشگاه يزد حسابداري 8 - 
 نوبت دوم 14582  دانشگاه اروميه حسابداري 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1ضريب حسابداري (كد  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 14583  دانشگاه اصفهان حسابداري 5 - 

 نوبت دوم 14584  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 8 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 حسابداري 4 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14585  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14586  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 2 - 
دومنوبت  14587  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 4 -   
 نوبت دوم 14588  دانشگاه تبريز حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14589  دانشگاه تهران حسابداري 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14590  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 2 -
 نوبت دوم 14591  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14592  دانشگاه سمنان حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14593  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 8 - 
 نوبت دوم 14594  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14595  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14596  فردوسي مشهددانشگاه  حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14597  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 5 - 
 نوبت دوم 14598  رشت -دانشگاه گيالن  حسابداري 5 - 
 نوبت دوم 14599  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 6 - 
 نوبت دوم 14600  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان حسابداري 10 - 
 نوبت دوم 14601  دانشگاه يزد حسابداري 4 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 14602  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 26 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14603  دانشگاه اروميه حسابداري 8 -
 پرديس خودگردان 14604  اصفهاندانشگاه  حسابداري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14605  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 5 -

 حسابداري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14606  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 14607  دانشگاه شهيد باهنر كرمان حسابداري 16 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14609  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 4 -  

محل تحصيل  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14610  دانشگاه قم حسابداري 5 -

 پرديس خودگردان 14611  دانشگاه قم حسابداري 5 - فقط زن
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14612  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 2 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14613  دانشگاه يزد حسابداري 2 -
 پيام نور 14614  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14615  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14616  واحد ري -نور استان تهران دانشگاه پيام  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14617  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14618  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14619  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14620  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14621  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
نورمجازي پيام  14622  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 14623  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14624  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 40 - آموزش محور
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 14625  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14626  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
 غيرانتفاعي 14627  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 -

 غيرانتفاعي 14628  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14629  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14630  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14631  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14632  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14633  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14634  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14635  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14636  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14637  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14638  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14639  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14640  آمل -غيرانتفاعي آبان هراز موسسه  حسابداري 11 - 
 غيرانتفاعي 14641  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  حسابداري 16 - 
 غيرانتفاعي 14642  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14643  موسسه غيرانتفاعي آمل حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14644  تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14645  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14646  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14647  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) حسابداري 15 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 14648  موسسه غيرانتفاعي ارشاد حسابداري 14 -

 غيرانتفاعي 14649  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14650  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14651  مشهد -غيرانتفاعي اقبال الهوري موسسه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14652  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14653  همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14654  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14655  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14656  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14657  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  حسابداري 19 - 
 غيرانتفاعي 14658  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14659  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14660  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14661  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  حسابداري 3 - 
 غيرانتفاعي 14662  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14663  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14664  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14665  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14666  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14667 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14668  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14669  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14670  گرگان -غيرانتفاعي حكيم جرجاني موسسه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14671  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14672  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابداري 14 - 
 غيرانتفاعي 14673  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابداري 12 - 



 
 

 144  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14674  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14675  محمودآباد -خزر موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14676  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14677  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14678  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  حسابداري 24 - 
 غيرانتفاعي 14679  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14680  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14681  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14682  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14683  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14684  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج حسابداري 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14685  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14686  زند شيرازموسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14687  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14688  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14689  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابداري 13 - 
 غيرانتفاعي 14690  گلبهار - موسسه غيرانتفاعي سناباد حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14691  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14692  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14693  موسسه غيرانتفاعي شاهرود حسابداري 16 - 
 غيرانتفاعي 14694  گنبدكاووس -گلستان موسسه غيرانتفاعي شرق  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14695  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14696  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14697  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي حسابداري 8 - 

 غيرانتفاعي 14698  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14699  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14700  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14701  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14702  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14703  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 7 - 
 غيرانتفاعي 14704  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14705  اروميه -علم و فن  موسسه غيرانتفاعي حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14706  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14707 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 16 - 
 غيرانتفاعي 14708  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14709  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14710  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) حسابداري 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14711  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14712  قايمشهر -غيرانتفاعي فروردين  موسسه حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14713  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  حسابداري 14 - 
 غيرانتفاعي 14714  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  حسابداري 13 - 
 غيرانتفاعي 14715  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14716  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14717  موسسه غيرانتفاعي قشم حسابداري 4 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14718  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري 18 -
 غيرانتفاعي 14719  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14720  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14721  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14722  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14723  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14724  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14725  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  حسابداري 4 - 



 
 

 145  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 14726  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  حسابداري 10 -
 غيرانتفاعي 14727  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14728  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14729  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14730  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  حسابداري 11 - 
 غيرانتفاعي 14731  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14732  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14733  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14734  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14735  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14736  بروجرد -غيرانتفاعي ياسين موسسه  حسابداري 4 - 
 مجازي غيرانتفاعي 14737  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 14738 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حسابداري 23 - آموزش محور

 ) 2حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14739  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 10 -  فقط زن

 روزانه 14740  دانشگاه تهران حسابرسي 7 - 
 روزانه 14741  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 14742  دانشگاه شهيد باهنر كرمان حسابرسي 15 - 
 روزانه 14743  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه حسابرسي 8 - 
 روزانه 14744  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 7 - 

 نوبت دوم 14745  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14746  دانشگاه تهران حسابرسي 4 - 

 نوبت دوم 14747  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14748  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 2 - 
 نوبت دوم 14749  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 2 - 
 پيام نور 14750  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابرسي 20 - 
 پيام نور 14751  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14752  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 14753  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 -

 غيرانتفاعي 14754  غيرانتفاعي ايوانكيدانشگاه  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14755  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14756  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14757  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14758  گرمسار -غيرانتفاعي اديبان موسسه  حسابرسي 15 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 14759  موسسه غيرانتفاعي ارشاد حسابرسي 15 -

 غيرانتفاعي 14760  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) حسابرسي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14761  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابرسي 16 - 
 غيرانتفاعي 14762  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير حسابرسي 12 - 
 غيرانتفاعي 14763  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14764  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14765  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابرسي 3 - 
 غيرانتفاعي 14766 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابرسي 5 - 
 غيرانتفاعي 14767  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14768  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابرسي 9 - 
 غيرانتفاعي 14769  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابرسي 7 - 
 غيرانتفاعي 14770  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابرسي 7 - 
 غيرانتفاعي 14771  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابرسي 17 - 
 غيرانتفاعي 14772  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابرسي 12 - 
 غيرانتفاعي 14773  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابرسي 8 - 



 
 

 146  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 14774  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابرسي 5 - 
 غيرانتفاعي 14775  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 15 - 
 غيرانتفاعي 14776  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 1 - 
 غيرانتفاعي 14777  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابرسي 3 - 

 غيرانتفاعي 14778  قم -مهر  موسسه غيرانتفاعي طلوع حسابرسي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 14779  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابرسي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14780  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابرسي 8 - 
 غيرانتفاعي 14781 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 16 - 
 غيرانتفاعي 14782  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابرسي 6 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14783  موسسه غيرانتفاعي كار حسابرسي 10 -
 غيرانتفاعي 14784  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14785  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 10 - 
 غيرانتفاعي 14786  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابرسي 20 - 

 ) 3حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14787  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 9 -  

 روزانه 14788  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 11 فقط زن
 روزانه 14789  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 10 - 
 روزانه 14790  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 8 - 
 روزانه 14791  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 7 - 

 روزانه 14792  دانشگاه قم حسابداري مديريت 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 14793  اروميهدانشگاه  حسابداري مديريت 2 - 

 نوبت دوم 14794  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 3 فقط زن
 نوبت دوم 14795  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 2 - 
 نوبت دوم 14796  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 2 - 
 نوبت دوم 14797  فردوسي مشهددانشگاه  حسابداري مديريت 2 - 
 غيرانتفاعي 14798  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14799  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14800  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14801  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 11 - 
 غيرانتفاعي 14802  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري مديريت 10 - 
 غيرانتفاعي 14803  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14804  مشهد -تابران موسسه غيرانتفاعي  حسابداري مديريت 15 - 
 غيرانتفاعي 14805 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري مديريت 5 - 
 غيرانتفاعي 14806  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 5 - 
 غيرانتفاعي 14807  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 10 - 
 غيرانتفاعي 14808  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري مديريت 15 - 
 غيرانتفاعي 14809  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14810  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 1 - 
 غيرانتفاعي 14811  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14812  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري مديريت 10 - 
 غيرانتفاعي 14813  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري مديريت 20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14814  غيرانتفاعي كارموسسه  حسابداري مديريت 10 -
 غيرانتفاعي 14815  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 

 ) 4حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14816  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 -  

 نوبت دوم 14817  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  حسابداري بخش عمومي 2 - 
 غيرانتفاعي 14818  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

 غيرانتفاعي 14819  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج حسابداري بخش عمومي 20 - فقط زن
 ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137

 روزانه 14820  دانشگاه اصفهان حقوق زن در اسالممطالعات زنان گرايش  4 -  
 روزانه 14821  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 7 - فقط زن



 
 

 147  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 14822  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 7 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  -فقط زن  -

 پرديس بانوان زينبي س

 روزانه 14823  تهران -انقالب اسالميدانشگاه جامع  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم - 6

 روزانه 14824  تهران -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14825  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 4 - 

 روزانه 14826  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 10 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14827  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14828  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 
 روزانه 14829  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 روزانه 14830  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 9 - 
 روزانه 14831  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14832  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 -
 روزانه 14833  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14834  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - 

 نوبت دوم 14835  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حقوق زن در اسالممطالعات زنان گرايش  2 - فقط زن
 نوبت دوم 14836  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 2 - 

 نوبت دوم 14837  تهران -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14838  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 

 نوبت دوم 14839  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 -

تهران (محل  -خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) (ويژه
 نوبت دوم 14840  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14841  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14842  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14843  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14844  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 -
 نوبت دوم 14845  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14846  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14847  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 -
 غيرانتفاعي 14848  تهران -بين المللي اهل بيت(ع) دانشگاه غيرانتفاعي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14849  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 14850  قم -باقرالعلوم(ع ) دانشگاه غيرانتفاعي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 14851  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 14852  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 -

 ) 1علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14853  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  6 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14854  ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 14855  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 -
 روزانه 14856  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 
 روزانه 14857  دانشگاه فردوسي مشهد اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - 
 روزانه 14858  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 14859  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مطالعات فرهنگي و رسانه 15 -
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 ) 1ارتباطات اجتماعي (كد ضريب علوم  - 1138 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 14860  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 6 -

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 14861  قم -دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  توسعه و تبليغ فرهنگ ديني 40 -

 - 8 
روابط عمومي گرايش روابط عمومي صنعت 

 و بازرگاني
 روزانه 14862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
عمومي و امور  روابط عمومي گرايش روابط

 بين الملل
 روزانه 14863  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 نوبت دوم 14864  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - 
 نوبت دوم 14865  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  4 - 
 نوبت دوم 14866  دانشگاه فردوسي مشهد اجتماعي ارتباطاتعلوم  2 - 
 نوبت دوم 14867  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 
 نوبت دوم 14868  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14869  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 -  

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14870  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -
 غيرانتفاعي 14871  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14872  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 14873  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 
 غيرانتفاعي 14874  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14875  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  13 - 
 غيرانتفاعي 14876  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14877  قم -غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع ) دانشگاه  اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي ارتباطاتعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 14878  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي ارتباطاتعلوم  2 - 

 غيرانتفاعي 14879  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  ارتباطات گرايش حج و زيارت 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 14880  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 15 - 

فقط مرد -آموزش محور   مجازي غيرانتفاعي 14881  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 25 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

فقط  -آموزش محور  -
محل تحصيل  -زن 

 خواهران پرديس رضوان

 مجازي غيرانتفاعي 14882  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 25 -

 ) 2علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14883  دانشگاه تهران مديريت رسانه 6 -  

دفترچهتوضيحات در انتهاي   روزانه 14884  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت رسانه 4 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 14885  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي مديريت رسانه - 6

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14887  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  مديريت رسانه 12 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 14886  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 3 -
 روزانه 14888  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 6 - 
 نوبت دوم 14889  دانشگاه تهران مديريت رسانه 3 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   نوبت دوم 14890  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت رسانه 2 -

 نوبت دوم 14891  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 4 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي دولتي 14892  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت رسانه 26 -

 مديريت رسانه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14893  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 14894  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 
 مجازي پيام نور 14895  تهران غرب -نور استان تهران دانشگاه پيام  مديريت رسانه 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14896  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت رسانه 15 -
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 ) 2علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14897  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت رسانه 20 -
 غيرانتفاعي 14898  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 17 - 
 غيرانتفاعي 14899  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مديريت رسانه 15 - 
 غيرانتفاعي 14900  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مديريت رسانه 15 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 14901  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت رسانه 20 -

 ) 3علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 6 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14903  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 14904  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 3 -
 نوبت دوم 14905  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14906  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 5 -  

 پيام نور 14907  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 14908  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نگاريروزنامه 15 - 

 ) 1مددكاري اجتماعي (كد ضريب  - 1139
 روزانه 14909  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  مددكاري اجتماعي 7 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14910  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 5 -

 روزانه 14911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 6 - 
شرايط در انتهاي دفترچه دومنوبت  14912  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 5 -  

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14913  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 14914  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 4 - 

فقط  -فاقد شرط مصاحبه 
 زن

 مددكاري اجتماعي 20 -
 -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 14915  مشهد

 غيرانتفاعي 14916  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مددكاري اجتماعي 20 - فاقد شرط مصاحبه
 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 14917  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -  
 روزانه 14918  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 روزانه 14919  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - فقط زن
 روزانه 14920  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14921  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14922  دانشگاه تهران بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 14923  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 14924  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 14925  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - تحصيل تهرانمحل 
 روزانه 14926  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14927  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 
 روزانه 14928  دانشگاه سمنان بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  10 - 
 روزانه 14929  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14930  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14931  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14932  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14933  دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14934  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14935  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 

 روزانه 14936  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
 روزانه 14937  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 روزانه 14938  رشت -دانشگاه گيالن  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  7 - 
 روزانه 14939  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14940  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 14941  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 -
 روزانه 14942  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 روزانه 14943  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14944  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14945  قم -(ويژه خواهران) 
 روزانه 14946  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 روزانه 14947  دانشگاه تهران الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 -

 روزانه 14948  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليبازرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش  6 - محل تحصيل تهران
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14949  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 -

 روزانه 14950  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 
 روزانه 14951  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 روزانه 14952  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 3 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - فقط زن
حضرت معصومه(س) دانشكده علوم انساني و هنر 

 روزانه 14953  قم -(ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 روزانه 14954  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 14955  تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 -
 روزانه 14956  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14957  قم -(ويژه خواهران) 
 روزانه 14958  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 14959  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -

 روزانه 14960  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 13 - 
 روزانه 14961  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 11 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14962  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -
 روزانه 14963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - 
 روزانه 14964  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 روزانه 14965  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - 
 روزانه 14966  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 
 روزانه 14967  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 روزانه 14968  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14969  قم -(ويژه خواهران) 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 9 -   روزانه 14970  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

بازرگاني گرايش بازرگاني داخليمديريت  7 -  روزانه 14971  دانشگاه تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 7 -   روزانه 14972  دانشگاه شهيد چمران اهواز

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 10 - فقط زن دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 
 روزانه 14973  قم -(ويژه خواهران) 

 روزانه 14974  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 روزانه 14975  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 روزانه 14976  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 6 - 
 روزانه 14977  سنندج -دانشگاه كردستان  كارآفرينيمديريت بازرگاني گرايش  11 - 
 نوبت دوم 14978  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14979  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 نوبت دوم 14980  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14981  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14982  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 14983  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14984  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14985  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14986  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14987  تهران -شاهد  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -

 نوبت دوم 14988  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 14989  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14990  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14991  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 14992  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 14993  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14994  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني  3 - 
 نوبت دوم 14995  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 14996  قم -(ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14997  دانشگاه اروميه الملليبازرگاني گرايش بازرگاني بين مديريت 2 - 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 نوبت دوم 14998  دانشگاه تهران الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 -

 نوبت دوم 14999  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - محل تحصيل تهران
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15000  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -

 نوبت دوم 15001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 
 نوبت دوم 15002  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليبازرگاني گرايش بازرگاني بينمديريت  1 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 15003  قم -(ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

 نوبت دوم 15004  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15005  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -
 نوبت دوم 15006  تهران -طباطبايي  دانشگاه عالمه مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 15007  قم -(ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 15008  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 15009  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -
 نوبت دوم 15010  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - 
 نوبت دوم 15011  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 15012  قم -(ويژه خواهران) 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 2 -   نوبت دوم 15013  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده امور 
 مالياتي و تجارت بين الملل

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 7 -  نوبت دوم 15014  دانشگاه تهران

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 2 - فقط زن دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 
 نوبت دوم 15015  قم -(ويژه خواهران) 

دومنوبت  15016  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 -   

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 15017  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 -

 مجازي دولتي 15018  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي دولتي 15019  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 18 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 15020  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 13 -

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15021  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 15022  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
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  توضيحات
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

   مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15023  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 15024  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15025  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15026  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15027  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

تحصيل پرديس  محل
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15029  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 15030  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15031  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 15032  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15033  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -

پرديس  محل تحصيل
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 6 -  پرديس خودگردان 15035  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 15036  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 6 -
 پيام نور 15037  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15038  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15039  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15040  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15041  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  8 - 
 پيام نور 15042  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
نورپيام  15043  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -   
 پيام نور 15044  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15045  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15046  مركز گرمسار -پيام نور استان سمنان دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15047  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15048  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15049  واحد علي آباد كتول -دانشگاه پيام نور استان گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15050  مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15051  مركز بابل -استان مازندران دانشگاه پيام نور  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15052  واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15053  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15054  واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15055  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15056  مركز خوانسار -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15057  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
نورپيام  15058  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -   
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  توضيحات
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
   پيام نور 15059  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -
 پيام نور 15060  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15061  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15062  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  الملليگرايش بازرگاني بينمديريت بازرگاني  8 - 
 پيام نور 15063  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15064  مركز بابل -نور استان مازندران دانشگاه پيام  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15065  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 پيام نور 15066  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15067  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15068  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15069  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجارت  8 - 
 پيام نور 15070  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15071  مشهدمركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15072  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15073  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15074  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  گرايش تجارت الكترونيكيمديريت بازرگاني  8 - 
 پيام نور 15075  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15076  واحد قشم -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15077  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15078  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15079  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15080  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 پيام نور 15081  واحد ري -نور استان تهران دانشگاه پيام  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15082  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15083  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15084  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15085  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15086  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15087  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -  نورپيام  15088  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز   
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15089  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15090  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15091  مركز نيشابور -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15092  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -  نورپيام  15093  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه   
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15094  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15095  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 پيام نور 15096  مركز خوانسار -نور استان اصفهان  دانشگاه پيام مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15097  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15098  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15099  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش كارآفريني مديريت بازرگاني 8 - 
 پيام نور 15100  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15101  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15102  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15103  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15104  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 

 غيرانتفاعي 15105  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 15106  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  15 -

 غيرانتفاعي 15107  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15108  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
   غيرانتفاعي 15109  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15110  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15111  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15112  اصفهان -غيرانتفاعي شيخ بهايي  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15113  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15114  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15115  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني  20 - 
 غيرانتفاعي 15116  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15117  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15118  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15119  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15120  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15121  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 

 غيرانتفاعي 15122  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15123  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 غيرانتفاعي 15124  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15125  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 غيرانتفاعي 15126  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15127  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15128  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15129  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15130  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 غيرانتفاعي 15131  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15132  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 غيرانتفاعي 15133  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15134  گلپايگان -غيرانتفاعي پيام موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15135  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15136  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15137 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15138 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 غيرانتفاعي 15139  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15140  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15141  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15142  قوچان -نظامي موسسه غيرانتفاعي حكيم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15143  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15144  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15145  محمودآباد -غيرانتفاعي خزر موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15146  يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 غيرانتفاعي 15147  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15148  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15149  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15150  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 16 - 
 غيرانتفاعي 15151  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15152  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15153  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15154  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15155  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15156  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15157  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15158  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 
 غيرانتفاعي 15159  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
   غيرانتفاعي 15160  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 غيرانتفاعي 15161  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15162  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15163  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15164  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 غيرانتفاعي 15165  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15166  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  10 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15167  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15168  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15169  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  15 - 
 غيرانتفاعي 15170  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15171  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15172  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15173  پلدختر لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 غيرانتفاعي 15174  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15175  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15176  موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15177  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15178  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15179  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15180  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15182  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -
 غيرانتفاعي 15181  (محل تحصيل واحد خرمدره) موسسه غيرانتفاعي كار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15183  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15184  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15185  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 غيرانتفاعي 15186  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15187  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15188  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15189  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 
 غيرانتفاعي 15190  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15191  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15192  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15193  تهران -المللي اهل بيت(ع) دانشگاه غيرانتفاعي بين  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 
 غيرانتفاعي 15194  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15195  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15196  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15197  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15198  ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران موسسه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15199  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15200  غيرانتفاعي ارشادموسسه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -

 غيرانتفاعي 15201  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 غيرانتفاعي 15202  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 19 - 
 غيرانتفاعي 15203  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  الملليبازرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 15204  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 غيرانتفاعي 15205  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 14 - 
 غيرانتفاعي 15206 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 12 - 
 غيرانتفاعي 15207  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15208  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  الملليبازرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش  8 - 
 غيرانتفاعي 15209  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 9 - 
 غيرانتفاعي 15210  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
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 اول دوم
   غيرانتفاعي 15211  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -
 غيرانتفاعي 15212  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 
 غيرانتفاعي 15213  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - 
 غيرانتفاعي 15214  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  1 - 
 غيرانتفاعي 15215  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15216  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - 
 غيرانتفاعي 15217  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15218  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15219  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - 
 غيرانتفاعي 15220  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15221  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15222  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 غيرانتفاعي 15223  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 17 - 
 غيرانتفاعي 15224  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي تجارت الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15225  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15226  يزد -غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15227  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15228  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 15 - 
 غيرانتفاعي 15229  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  تجارت الكترونيكي مديريت بازرگاني گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 15230  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15231  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15232 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15233  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 - 
 غيرانتفاعي 15234  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - 
 غيرانتفاعي 15235  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15236  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 - 
 غيرانتفاعي 15237  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 11 - 
 غيرانتفاعي 15238 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15239  قزوين -غيرانتفاعي عالمه قزويني موسسه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - 
 غيرانتفاعي 15240  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15241  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15242  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 17 - 

 غيرانتفاعي 15243  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 15244  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15245  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 15246  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15247  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 
 غيرانتفاعي 15248  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت  18 - 

 غيرانتفاعي 15249  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15250  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -

 غيرانتفاعي 15251  همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15252  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 
 غيرانتفاعي 15253  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 15254  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 14 - 
 غيرانتفاعي 15255  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15256  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 - 
 غيرانتفاعي 15257  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 غيرانتفاعي 15258  گنبدكاووس -غيرانتفاعي شرق گلستان موسسه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 18 - 
 غيرانتفاعي 15259 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 غيرانتفاعي 15260  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15261  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15262  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 
 غيرانتفاعي 15263  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 
 غيرانتفاعي 15264  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15265  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - 
 غيرانتفاعي 15266  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 - 
بازرگاني گرايش بازرگاني داخليمديريت  5 -   غيرانتفاعي 15267  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 9 -   غيرانتفاعي 15268  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 10 -   غيرانتفاعي 15269  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 4 -   غيرانتفاعي 15270  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 -   غيرانتفاعي 15271  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
 غيرانتفاعي 15272  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15273  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 3 - 
 غيرانتفاعي 15274  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 14 - 
 غيرانتفاعي 15275 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  كارآفرينيمديريت بازرگاني گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 15276  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 15 - 
 غيرانتفاعي 15277  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 غيرانتفاعي 15278  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15279  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15280  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15281  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
غيرانتفاعيمجازي  15282  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور  

 مجازي غيرانتفاعي 15283  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15284  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 38 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15285  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15286  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15287  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15288 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 25 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15289  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  گرايش كارآفرينيمديريت بازرگاني  38 - آموزش محور

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 -    روزانه 15290  دانشگاه ايالم

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -  روزانه 15291  دانشگاه تهران

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - محل تحصيل تهران  روزانه 15292  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   روزانه 15293  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  6 -  روزانه 15294  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -   روزانه 15295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -   روزانه 15296  دانشگاه شيراز
انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  8 -   روزانه 15297  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مختص كاركنان شاغل مرد 
برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 

اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه 

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 50 -
فرماندهي انتظامي  -علوم انتظامي امين دانشگاه 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 15298

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 -   روزانه 15299  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   روزانه 15300  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  10 -   روزانه 15301  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15302  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 6 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 15304  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 6 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15305  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 -  روزانه 15306  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   روزانه 15307  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -  روزانه 15308  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 -   روزانه 15309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   روزانه 15310  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 -   روزانه 15311  عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزيموسسه 
 روزانه 15312  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 روزانه 15313  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 روزانه 15314  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
 روزانه 15315  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 15316  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 15 -

 روزانه 15317  دانشگاه زنجان مديريت تحولمديريت دولتي گرايش  12 - 
 روزانه 15318  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 روزانه 15319  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - 
 روزانه 15320  رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
 روزانه 15321  دانشگاه اردكان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 روزانه 15322  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 روزانه 15323  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 روزانه 15324  دانشگاه سمنان دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت  5 - 
 روزانه 15325  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 روزانه 15326  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 - 

دفترچه شرايط در انتهاي 
 فقط مرد -

 روزانه 15327  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي مديريت بحران - 6
 روزانه 15328  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت بحران 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 

مالك اشتر) به صنعتي 
استخدام وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در  -خواهند آمد 

محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 15329  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح مي 
باشد به شرط برخورداري از 

اختصاصي شرايط عمومي و 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 15330  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت بحران 30 -

محل تحصيل دانشكده 
 حكمراني

 روزانه 26314  دانشگاه تهران  سياستگذاري علم و فناوري 8 -
 روزانه 15331  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 7 - 
 روزانه 15332  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 15 - 
 روزانه 15333  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 5 - فاقد خوابگاه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 15334  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياستگذاري علم و فناوري 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - انتهاي دفترچه شرايط در
 فقط مرد

 روزانه 15335  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 6 -

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -   نوبت دوم 15336  دانشگاه ايالم
محل تحصيل دانشكده 

 مديريت تهران
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 -  نوبت دوم 15337  تهراندانشگاه 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 - محل تحصيل تهران  نوبت دوم 15338  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -   نوبت دوم 15339  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  2 -  نوبت دوم 15340  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 -   نوبت دوم 15341  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -   نوبت دوم 15342  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  2 -   نوبت دوم 15343  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -   نوبت دوم 15344  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 -   نوبت دوم 15345  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 تهران مديريت

 نوبت دوم 15347  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 3 -

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 -   نوبت دوم 15348  دانشگاه تهران
توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -  نوبت دوم 15349  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 -   نوبت دوم 15350  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -  نوبت دوم 15351  تهران -دانشگاه شاهد 

گذاري عموميمديريت دولتي گرايش خط مشي  1 -   نوبت دوم 15352  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -   نوبت دوم 15353  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
 نوبت دوم 15354  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 
 نوبت دوم 15355  ايالمدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 نوبت دوم 15356  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
 نوبت دوم 15357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 
 نوبت دوم 15358  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 1 - 
 نوبت دوم 15359  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
 نوبت دوم 15360  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 - 
 نوبت دوم 15361  دانشگاه سمنان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 - 
 نوبت دوم 15362  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت  2 - 
 نوبت دوم 15363  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 3 - 
 نوبت دوم 15364  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت بحران 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 15365  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 10 -

دانشكده محل تحصيل 
 حكمراني

 نوبت دوم 26315  دانشگاه تهران  سياستگذاري علم و فناوري 7 -

 نوبت دوم 15366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 2 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 13 -  مجازي دولتي 15367  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -  پرديس خودگردان 15368  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -  پرديس خودگردان 15369  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15370  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15371  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 1 -  پرديس خودگردان 15372  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15373  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 -

 مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15374  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15375  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 3 -
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15376  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15377  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15378  شاهين شهرمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15379  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15380  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  8 -   پيام نور 15381  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15382  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15383  مركز بيرجند -جنوبي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15384  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15385  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
گرايش توسعه منابع انساني مديريت دولتي 8 -   پيام نور 15386  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15387  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15388  مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15389  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15390  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  8 -   پيام نور 15391  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15392  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15393  دليجانمركز  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15394  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15395  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  8 -   پيام نور 15396  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15397  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15398  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15399  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15400  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 15401  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  هاي دولتيسازمانمديريت دولتي گرايش طراحي  8 - 
 پيام نور 15402  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15403  واحد ماهدشت -استان البرز دانشگاه پيام نور  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15404  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15405  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15406  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15407  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15408  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15409  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15410  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15411  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
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 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 15412  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15413  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15414  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  هاي دولتيطراحي سازمانمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15415  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15416  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15417  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15418  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15419  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش بودجه و ماليه عمومي مديريت دولتي 8 - 
 پيام نور 15420  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15421  تهران غرب -استان تهران دانشگاه پيام نور  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15422  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15423  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15424  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي مديريت 8 - 
 پيام نور 15425  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15426  مركز رشت -استان گيالن دانشگاه پيام نور  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15427  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15428  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15429  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  دولتي گرايش بودجه و ماليه عموميمديريت  8 - 
 پيام نور 15430  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15431  مركز مالير -استان همدان دانشگاه پيام نور  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15432  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15433  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15434  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  گرايش بودجه و ماليه عمومي مديريت دولتي 8 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15435  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15436  مركز شاهين شهر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15437  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15438  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
دولتي گرايش خط مشي گذاري عموميمديريت  8 -   پيام نور 15439  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15440  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15441  مركز شيراز -فارس  دانشگاه پيام نور استان
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15442  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15443  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
گرايش خط مشي گذاري عموميمديريت دولتي  8 -   پيام نور 15444  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15445  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15446  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15447  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15448  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مشي گذاري عموميمديريت دولتي گرايش خط  8 -   پيام نور 15449  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15450  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15451  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 15452  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15453  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15454  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت تطبيقي و توسعهمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15455  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15456  مركز سمنان -سمنان دانشگاه پيام نور استان  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15457  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15458  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15459  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعهمديريت  8 - 
 پيام نور 15460  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15461  مركز اراك -نور استان مركزي دانشگاه پيام  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15462  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15463  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
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 اول دوم
   پيام نور 15464  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -
 پيام نور 15465  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15466  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15467  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  توسعهمديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و  8 - 
 پيام نور 15468  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 - 
 پيام نور 15469  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15470  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15471  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15472  تهران غرب -استان تهران  دانشگاه پيام نور مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15473  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15474  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15475  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت تحولمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15476  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15477  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15478  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15479  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15480  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15481  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15482  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15483  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15484  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15485  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15486  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي  8 - 
 پيام نور 15487  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15488  واحد ماهدشت -پيام نور استان البرز دانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15489  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15490  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15491  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15492  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15493  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  8 - 
 پيام نور 15494  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15495  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15496  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15497  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15498  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  8 - 
 پيام نور 15499  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15500  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15501  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15502  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15503  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  8 - 
 پيام نور 15504  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15505  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 8 - 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15506  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15507  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15508  آبيك -دانش البرز دانشگاه غيرانتفاعي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15509  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15510  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه  18 -   غيرانتفاعي 15511  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 19 -   غيرانتفاعي 15512  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15513  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15514 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15515  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
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  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 16 -  غيرانتفاعي 15516  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان 
منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه  20 -   غيرانتفاعي 15517  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 -   غيرانتفاعي 15518  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15519  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15520  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15521  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15522  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 - فقط زن  غيرانتفاعي 15523  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15524  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  20 -   غيرانتفاعي 15525  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15526  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 18 -   غيرانتفاعي 15527  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 -   غيرانتفاعي 15528  گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز 

محل تحصيل واحد قزوين مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 17 -  غيرانتفاعي 15529  موسسه غيرانتفاعي كار
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15530  نوشهر -مارليك موسسه غيرانتفاعي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15531  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15532  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  20 -   غيرانتفاعي 15533  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
 غيرانتفاعي 15534 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 10 - 
 غيرانتفاعي 15535  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 15 - 

 غيرانتفاعي 15536  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15537  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15538  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  و ماليه عموميمديريت دولتي گرايش بودجه  15 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 18 -   غيرانتفاعي 15539  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 10 - فقط زن  غيرانتفاعي 15540  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15541  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 غيرانتفاعي 15542 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
 غيرانتفاعي 15543  بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان موسسه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 13 - 
 غيرانتفاعي 15544  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 غيرانتفاعي 15545  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15546  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  تحولمديريت دولتي گرايش مديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15547  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15548  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15549  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي  15 - 
 غيرانتفاعي 15550  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 - 
 غيرانتفاعي 15551  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 - 

 غيرانتفاعي 15552  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15553  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15554  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15555  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 غيرانتفاعي 15556  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 17 - 
 غيرانتفاعي 15557  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 غيرانتفاعي 15558  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 18 - 
 غيرانتفاعي 15559  آمل -سمنگان موسسه غيرانتفاعي  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 15 - 
 غيرانتفاعي 15560  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 15 - 
 غيرانتفاعي 15561  پلدختر لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 6 - 
 غيرانتفاعي 15562  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  دولتي گرايش مديريت منابع انساني مديريت 11 - 
 غيرانتفاعي 15563  موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 4 - 

 غيرانتفاعي 15564  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت اماكن متبركه مذهبي 15 - فقط مرد
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15565  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت 10 -

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15566  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 3ضريب مديريت (كد  - 1142

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 -    روزانه 15567  دانشگاه تربيت مدرس

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 24 -   روزانه 15568  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -  روزانه 15569  تهران -دانشگاه شاهد 

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -   روزانه 15570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
عملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق در  8 -   روزانه 15571  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -   روزانه 15572  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -   روزانه 15573  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 -   روزانه 15574  ولي عصر(عج) رفسنجاندانشگاه 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   روزانه 15575  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -   روزانه 15576  دانشگاه يزد
 روزانه 15577  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15578  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 روزانه 15579  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 

 روزانه 15580  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15581  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 روزانه 15582  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15583  دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 روزانه 15584  دانشگاه شيراز عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  4 - 
 روزانه 15585  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 17 - 
 روزانه 15586  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
 روزانه 15587  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 روزانه 15588  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 روزانه 15589  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 روزانه 15590  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 15591  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 7 -
 روزانه 15592  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط مرد

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 15593  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 23 -

 روزانه 15594  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 - 
 روزانه 15595  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15596  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 -
پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 15597  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 10 -

 روزانه 15598  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 8 - فقط مرد
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 6 -   روزانه 15599  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 7 -  روزانه 15600  تهران -دانشگاه شاهد 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 -   روزانه 15601  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -   روزانه 15602  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -   روزانه 15603  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15604  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -  نوبت دوم 15605  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15606  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15607  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 -   نوبت دوم 15608  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -   نوبت دوم 15609  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
گرايش تحقيق در عمليات مديريت صنعتي 3 -   نوبت دوم 15610  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 15611  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15612  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15613  دانشگاه تهران عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 15614  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15615  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15616  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 نوبت دوم 15617  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15618  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15619  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15620  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15621  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15622  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 3 -
پوشش بانوان در دانشگاه 

حجاب برتر يعني ميبد، 
 باشد.چادر مي

 نوبت دوم 15623  دانشگاه ميبد مديريت عملكردمديريت صنعتي گرايش  2 -

 نوبت دوم 15624  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 2 - 
 نوبت دوم 15625  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15626  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) تامينمديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره  2 -
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 3 -   نوبت دوم 15627  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 3 -  نوبت دوم 15628  تهران -دانشگاه شاهد 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 1 -   نوبت دوم 15629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -   نوبت دوم 15630  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 3 -   نوبت دوم 15631  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 15632  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -  پرديس خودگردان 15633  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -  پرديس خودگردان 15634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -  پرديس خودگردان 15635  دانشگاه يزد

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
(محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران 

 پرديس خودگردان 15636  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15638  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش توليد و عملياتمديريت صنعتي  7 -
 پرديس خودگردان 15639  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15640  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15641  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -  پرديس خودگردان 15642  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پيام نور 15643  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -   غيرانتفاعي 15644  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت  8 -   غيرانتفاعي 15645  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -   غيرانتفاعي 15646  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 - فقط زن  غيرانتفاعي 15647  تهران) موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -  غيرانتفاعي 15648  موسسه غيرانتفاعي ارشاد

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   غيرانتفاعي 15649  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
تحقيق در عملياتمديريت صنعتي گرايش  6 -   غيرانتفاعي 15650  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   غيرانتفاعي 15651  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -   غيرانتفاعي 15652  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -   غيرانتفاعي 15653  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -  غيرانتفاعي 15654  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   غيرانتفاعي 15655  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا 
 غيرانتفاعي 15656  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15657  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 17 - 
 غيرانتفاعي 15658  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 12 - 
 غيرانتفاعي 15659  آمل -غيرانتفاعي شمال دانشگاه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15660  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15661  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15662  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 غيرانتفاعي 15663  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 غيرانتفاعي 15664  آملموسسه غيرانتفاعي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 

 غيرانتفاعي 15665  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15666  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 -

 غيرانتفاعي 15667  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  صنعتي گرايش توليد و عملياتمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15668  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15669  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 غيرانتفاعي 15670  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 غيرانتفاعي 15671  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 غيرانتفاعي 15672  رشت -شمال موسسه غيرانتفاعي راهبرد  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15673  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 غيرانتفاعي 15674  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 غيرانتفاعي 15675  كرمانشاه -غيرانتفاعي شهيد رضاييموسسه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15676  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
 غيرانتفاعي 15677  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 14 - 
 غيرانتفاعي 15678  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15679  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 غيرانتفاعي 15680  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 غيرانتفاعي 15681  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 غيرانتفاعي 15682  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15683  موسسه غيرانتفاعي كار توليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش  10 -
 غيرانتفاعي 15684  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15685  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15686  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  صنعتي گرايش توليد و عمليات مديريت 5 - 
 غيرانتفاعي 15687  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 - 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 18 -   غيرانتفاعي 15688  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 -   غيرانتفاعي 15689 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -   غيرانتفاعي 15690  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني 
 غيرانتفاعي 15691  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15692  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - 
 غيرانتفاعي 15693  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15694  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - 

 غيرانتفاعي 15696  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15695  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت پروژهمديريت صنعتي گرايش  10 -

 غيرانتفاعي 15697 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - 
 غيرانتفاعي 15698  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15699  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - مردفقط 
محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15700  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 5 -

 مجازي غيرانتفاعي 15701  تهران -مجازي مهر البرز موسسه غيرانتفاعي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15702  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 32 - آموزش محور
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 12 -  فقط زن -

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
 كار الكترونيك

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 15703  تحصيل شعبه اروميه)

 - 5 فقط زن
اطالعات گرايش كسب و مديريت فناوري 
 كار الكترونيك

 روزانه 15704  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15705  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 5 
كسب و مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 كار الكترونيك
 روزانه 15706  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15707  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15708  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 6 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15709  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 5 - فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15710  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15711  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفتههاي سيستم
 روزانه 15712  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15713  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15714  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 9 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15715  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15716  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
گرايش مديريت فناوري اطالعات 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15717  تهران -دانشگاه خوارزمي 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

 -فقط مرد مي باشد. 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 15718  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت دانش 12 -

 - 3 فقط زن
 مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15719  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15720  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 الكترونيككار 
 نوبت دوم 15721  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 1 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15722  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 3 - فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفتههاي سيستم
 نوبت دوم 15723  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 نوبت دوم 15724  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 نوبت دوم 15725  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 نوبت دوم 15726  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 نوبت دوم 15727  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 30 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي دولتي 15728  دانشگاه تربيت مدرس

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

- 13 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي دولتي 15729  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي دولتي 15730  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

 30 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي دولتي 15731  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 25 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
دولتيمجازي  15732  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي دولتي 15733  دانشگاه فردوسي مشهد

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 مجازي دولتي 15734  دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعات گرايش مديريت دانشمديريت فناوري  40 - آموزش محور  مجازي دولتي 15735  دانشگاه فردوسي مشهد
 - 4 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
 كار الكترونيك

 پرديس خودگردان 15736  دانشگاه تهران

 - 6 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك

زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 پرديس خودگردان 15737  پرديس خودگردان در چابهار)تحصيل 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پرديس خودگردان 15738  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 الكترونيك كار
 پرديس خودگردان 15739  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پرديس خودگردان 15740  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 هوشمندي كسب و كار
 پرديس خودگردان 15741  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پيام نور 15742  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پيام نور 15743  واحد قشم -نور استان هرمزگان دانشگاه پيام 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 پيام نور 15744  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15745  غربتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15746  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15747  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -   پيام نور 15748  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -   پيام نور 15749  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي پيام نور 15750  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 مجازي پيام نور 15751  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 مجازي پيام نور 15752  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15753  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 الكترونيككار 
 غيرانتفاعي 15754  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 15 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15755  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 12 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15756 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 - 15 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15757  اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني موسسه 

 - 17 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15758  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15759  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15760  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 15 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 غيرانتفاعي 15761  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15762  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15763  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15764  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 11 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15765  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 15766  تهران -مجازي مهر البرز موسسه غيرانتفاعي 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 مجازي غيرانتفاعي 15767  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15768  تهران -مجازي مهر البرز  موسسه غيرانتفاعي
 ) 5مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15769  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 6 -  
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15770  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 15771  دانشگاه صنعتي مالك اشتر تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژيمديريت  5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 15772  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 6 -
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 -   روزانه 15773  اصفهاندانشگاه 
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 8 -   روزانه 15774  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 -   روزانه 15775  بابلسر -دانشگاه مازندران 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

 -فقط مرد  -مي باشد. 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 15776  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  آينده پژوهي گرايش دفاعي 12 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

 -فقط مرد  -مي باشد. 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 15777  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  آينده پژوهي گرايش انقالب اسالمي 15 -

 نوبت دوم 15778  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 3 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15779  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 5مديريت (كد ضريب  - 1142 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 15780  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 15781  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  تكنولوژي مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري 1 -
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2 -   نوبت دوم 15782  دانشگاه اصفهان
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2 -   نوبت دوم 15783  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 15784  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 13 -

 مجازي دولتي 15785  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 25 - آموزش محور
محل تحصيل  -فقط مرد 
 خودگردان دانشگاهپرديس 

 پرديس خودگردان 15786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 1 -

مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 20 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15787 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
 ) 6ضريب مديريت (كد  - 1142

 روزانه 15788  دانشگاه اروميه مديريت مالي 9 -  
 روزانه 15789  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 10 - فقط زن

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

 روزانه 15790  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام  مديريت مالي 12 -

 روزانه 15791  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 9 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15792  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 10 - 
 روزانه 15793  دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت مالي 6 - 
 روزانه 15794  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 7 - 
 روزانه 15795  دانشگاه يزد مديريت مالي 7 - 
 روزانه 15796  دانشگاه تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15797  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 -
 روزانه 15798  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15799  دانشگاه تهران مالي گرايش بانكداري 8 -
 روزانه 15800  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 8 - 

محل تحصيل واحد آبادان - 11 
گذاري مالي گرايش تأمين مالي و سرمايه

 وگازدر نفت
 روزانه 15801  دانشگاه صنعت نفت

 نوبت دوم 15802  دانشگاه اروميه مديريت مالي 2 - 
 نوبت دوم 15803  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 15804  تهران -خوارزمي دانشگاه  مديريت مالي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15805  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 1 - 
 نوبت دوم 15806  دانشگاه يزد مديريت مالي 3 - 
 نوبت دوم 15807  دانشگاه تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15808  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي مالي و  2 -
 نوبت دوم 15809  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 15810  دانشگاه تهران مالي گرايش بانكداري 4 -
 نوبت دوم 15811  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گرايش بانكداريمالي  2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 6مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 15812  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15813  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15814  دانشگاه يزد مديريت مالي 2 -

 مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15815  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 مالي گرايش بانكداري 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15816  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 مديريت مالي 20 - 
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 15817  مركز شهركرد
 پيام نور 15818  مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15819  غيرانتفاعي ايوانكيدانشگاه  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15820  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار مديريت مالي 18 - 
 غيرانتفاعي 15821  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15822  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15823  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15824  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15825  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15826  ساري -اديب مازندران موسسه غيرانتفاعي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15827  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت مالي 15 - 

 غيرانتفاعي 15828  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت مالي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15829  غيرانتفاعي ارشادموسسه  مديريت مالي 10 -

 غيرانتفاعي 15830  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15831 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 15832  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15833  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15834  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15835  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15836  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15837  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15838  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15839  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15840  قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي موسسه  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15841 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت مالي 16 - 
 غيرانتفاعي 15842  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15843  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت مالي 18 - 
 غيرانتفاعي 15844  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت مالي 4 - 
 غيرانتفاعي 15845  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15846  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15847  كرمان -مهر موسسه غيرانتفاعي  مديريت مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 15848  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15849  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15850  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15851  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15852  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15853  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مهندسي مالي و مديريت ريسك مالي گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 15854  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 

 غيرانتفاعي 15855  واحد تهران)موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15856  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 -
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 ) 6مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 15857  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15858 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - 
 غيرانتفاعي 15859  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - 
 غيرانتفاعي 15860  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 
 غيرانتفاعي 15861  مشهد - موسسه غيرانتفاعي شانديز مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15862  موسسه غيرانتفاعي كار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 14 -
 غيرانتفاعي 15863  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 
 غيرانتفاعي 15864  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مالي و مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 15865  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش بانكداري 8 - 
 غيرانتفاعي 15866  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مالي گرايش بانكداري 10 - 
 غيرانتفاعي 15867  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بانكداري 15 - 
 غيرانتفاعي 15868  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مالي گرايش بانكداري 20 - 
 غيرانتفاعي 15869  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مالي گرايش بانكداري 7 - 
 غيرانتفاعي 15870  سمنان -فضيلت موسسه غيرانتفاعي  مالي گرايش بانكداري 15 - 
 غيرانتفاعي 15871  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بيمه 15 - 
 غيرانتفاعي 15872  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  مالي گرايش بيمه 10 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15873  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت مالي 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15874  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت مالي 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15875  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15876  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بانكداري 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15877  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بيمه 40 - آموزش محور

 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15878  ايالمدانشگاه  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -  

 روزانه 15879  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15880  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -

 روزانه 15881  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15882  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 روزانه 15883  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 - 
 روزانه 15884  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15885  دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 روزانه 15886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15887  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 

تحصيل محل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 15888  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 -
 روزانه 15889  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 - 
 روزانه 15890  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 10 - 
 روزانه 15891  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش گردشگري 5 - 
 روزانه 15892  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 روزانه 15893  دانشگاه هنر اصفهان كارآفريني گرايش گردشگري 10 - 
 روزانه 15894  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 12 - 
 روزانه 15895  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 4 - 
 روزانه 15896  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش سازماني 5 - 
 روزانه 15897  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش سازماني 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 15898  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 7 -
 روزانه 15899  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 6 - 
 روزانه 15900  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 روزانه 15901  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 4 - 
 روزانه 15902  دانشگاه گنبد كارآفريني گرايش توسعه 18 - 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 4 -   روزانه 15903  دانشگاه اصفهان
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 6 -   روزانه 15904  دانشگاه تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 4 -   روزانه 15905  دانشگاه شيراز
 روزانه 15906  دانشگاه ايالم كار مربيگري كسب و 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142 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 
 كار آفريني تهران

 روزانه 15907  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 كار آفريني تهران

 روزانه 15908  دانشگاه تهران طراحي كسب و كار 8 -
 نوبت دوم 15909  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 نوبت دوم 15910  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   نوبت دوم 15911  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 -

 نوبت دوم 15912  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15913  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 
 نوبت دوم 15914  دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 - 
 نوبت دوم 15915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 
 نوبت دوم 15916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 15917  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 -
 نوبت دوم 15918  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 
 نوبت دوم 15919  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 7 - 
 نوبت دوم 15920  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش گردشگري 4 - 
 نوبت دوم 15921  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 نوبت دوم 15922  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 2 - 
 نوبت دوم 15923  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش سازماني 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15924  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 3 -
 نوبت دوم 15925  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 4 - 
 نوبت دوم 15926  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 5 - 
 نوبت دوم 15927  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 2 - 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 2 -   نوبت دوم 15928  دانشگاه اصفهان
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 2 -   نوبت دوم 15929  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 15930  ايالمدانشگاه  مربيگري كسب و كار 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 كار آفريني تهران

 نوبت دوم 15931  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 7 -

محل تحصيل دانشكده 
 كار آفريني تهران

 نوبت دوم 15932  دانشگاه تهران طراحي كسب و كار 7 -

 مجازي دولتي 15933  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 13 - آموزش محور
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي دولتي 15934  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 13 -

 مجازي دولتي 15935  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15936  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 28 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15937  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15938  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15939  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15940  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15941  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15942  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 13 - آموزش محور
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 13 - آموزش محور  مجازي دولتي 15943  دانشگاه تهران
 مجازي دولتي 15944  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 13 - آموزش محور

 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15945

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15947  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش كسب و كار جديدكارآفريني  1 -

 كارآفريني گرايش گردشگري 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15948  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   كارآفريني گرايش فناوري 12 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15949  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 كارآفريني گرايش سازماني 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15950  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15951  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 4 -

كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15952  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 مربيگري كسب و كار 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

خودگردانپرديس  15953  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پيام نور 15954  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 پيام نور 15955  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 
 پيام نور 15956  مركز ساري -نور استان مازندران دانشگاه پيام  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 پيام نور 15957  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 پيام نور 15958  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 15959  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
 پيام نور 15960  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 پيام نور 15961  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش توسعه 8 - 
گرايش كسب و كار الكترونيكيكارآفريني  20 -   پيام نور 15962  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 8 -   پيام نور 15963  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 غيرانتفاعي 15964  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 غيرانتفاعي 15965  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 
 غيرانتفاعي 15966  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  كارآفريني گرايش گردشگري 15 - 
 غيرانتفاعي 15967  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  كارآفريني گرايش گردشگري 15 - 

 ) 8مديريت (كد ضريب  - 1142

  - 18 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15968  دانشگاه اردكان

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 12 
انساني گرايش مديريت مديريت منابع 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15969  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15970  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 10 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 اسالميمنابع انساني 
 روزانه 15971  دانشگاه زنجان

 - 5 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15972  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 6 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 روزانه 15973  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
 فقط مرد

- 12 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 روزانه 15974  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 6 
منابع انساني گرايش مديريت مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 روزانه 15975  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

- 20 
مديريت منابع انساني گرايش سرمايه هاي 

 انساني دفاعي

نيروي زميني ارتش  -دانشگاه افسري امام علي(ع) 
 روزانه 15976  جمهوري اسالمي ايران

 - 2 
منابع انساني گرايش مديريت مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 نوبت دوم 15977  دانشگاه اردكان

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 نوبت دوم 15978  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 8مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 1 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 نوبت دوم 15979  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 3 
مديريت مديريت منابع انساني گرايش 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 نوبت دوم 15980  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 3 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 نوبت دوم 15981  دانشگاه تهران

 - 6 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15982  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15983  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15984  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15985  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 اسالمي منابع انساني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 15986  كاشمر

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15987  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15988  مركز مهريز -نور استان يزد  دانشگاه پيام

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15989  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 9 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 غيرانتفاعي 15990  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 

 - 12 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 غيرانتفاعي 15991  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 

 - 12 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 غيرانتفاعي 15992 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15993  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15994  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) 

 - 6 
گرايش مديريت مديريت منابع انساني 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15995  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15996  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 

 - 15 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 انسانياستراتژيك منابع 
 غيرانتفاعي 15997 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 

 - 15 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15998  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 

 - 19 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15999  رشت -غيرانتفاعي راهبرد شمال موسسه 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 16000  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 

 ) 9مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 16001  دريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم  ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 10 -  

 روزانه 16002  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 8 - 
 نوبت دوم 16003  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 4 - 

 ) 10مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 16004  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار بازرگاني درياييمديريت  10 -  

 نوبت دوم 16005  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

  ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16006  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 16007  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -

 روزانه 16008  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 روزانه 16009  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 16010  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 روزانه 16011  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 

 روزانه 16012  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - فقط زن
 روزانه 16013  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - فقط مرد

 روزانه 16014  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 9 - 
 روزانه 16015  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 16016  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 12 - 
 روزانه 16017  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 - 
 روزانه 16018  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 6 - 
 روزانه 16019  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 5 - 
 روزانه 16020  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره شغلي 5 - 

 روزانه 16022  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 - فقط زن
 روزانه 16021  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گرايش مشاوره شغلي مشاوره 4 - فقط مرد

 روزانه 16023  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
 روزانه 16024  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 

 روزانه 16025  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 9 - فقط زن
 روزانه 16026  دانشگاه بجنورد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 19 - 
 روزانه 16027  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16028  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  12 -

 روزانه 16029  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 16030  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 16031  كرمانشاه -دانشگاه رازي  خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  4 - 
 روزانه 16032  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 16033  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 روزانه 16034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 روزانه 16035  دانشگاه شهيد چمران اهواز مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 

 روزانه 16036  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - فقط زن
 روزانه 16037  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - فقط مرد

 روزانه 16038  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  مشاوره خانواده مشاوره گرايش 7 - 
 روزانه 16039  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 16040  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 11 - 
 روزانه 16041  رشت -گيالن  دانشگاه مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
 روزانه 16042  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 16043  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 16044  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 - 
 روزانه 16045  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش مشاوره توانبخشيمشاوره  4 - 
 روزانه 16046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 روزانه 16047  دانشگاه شهيد چمران اهواز مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 

 روزانه 16049  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - فقط زن
 روزانه 16048  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - فقط مرد

 روزانه 16050  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 - 
 روزانه 16051  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 
 نوبت دوم 26276  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 نوبت دوم 16052  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 16053  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 16054  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 16055  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - فقط زن

 نوبت دوم 16056  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 16057  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - 
 نوبت دوم 16058  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - 

 نوبت دوم 16060  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 16059  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - فقط مرد

 نوبت دوم 16061  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 16062  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - فقط زن

 نوبت دوم 16063  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 16064  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 16065  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 

 نوبت دوم 16066  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - فقط زن
 نوبت دوم 16067  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - فقط مرد

 نوبت دوم 16068  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 16069  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 16070  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده - 12 
 نوبت دوم 16071  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره خانوادهمشاوره گرايش  2 - 

 نوبت دوم 16073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 16072  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 - فقط زن

 مشاوره مدرسهمشاوره گرايش  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16074  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16075  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16076  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 -
 پرديس خودگردان 16077  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16079  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16080  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 -
 پيام نور 16081  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مدرسهمشاوره گرايش مشاوره  8 - 
 پيام نور 16082  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 16083  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 16084  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش مشاوره شغليمشاوره  8 - 
 پيام نور 16085  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 16086  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 16087  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16088  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16089  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16090  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 پيام نور 16091  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 پيام نور 16092  مركز سمنان -استان سمنان دانشگاه پيام نور  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 پيام نور 16093  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 غيرانتفاعي 16094  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 15 - 
 غيرانتفاعي 16095  خميني شهر اصفهان -غيرانتفاعي فيض االسالم موسسه  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 15 - 
 غيرانتفاعي 16096  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 - 
 غيرانتفاعي 16097  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 16098  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 16099  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16100  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 16101  تهران -غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران) دانشكده  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 16102  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16103  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16104  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي بيهق  خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  20 - 
 غيرانتفاعي 16105 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16106  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16107  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  20 - 
 غيرانتفاعي 16108  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16109  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16110  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  20 - 
 غيرانتفاعي 16111  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16112  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

 ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144
 روزانه 16113  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 6 -  

 روزانه 16114  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 6 - 
 روزانه 16115  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار بندر و كشتيراني دريانوردي گرايش 6 - 
 روزانه 16116  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

گرايش ناوبري و عمليات درياييمديريت دريايي  8 -  روزانه 16117  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 نوبت دوم 16118  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 4 - 
 نوبت دوم 16119  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات دريايي 8 -  نوبت دوم 16120  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 مجازي دولتي 16121  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار درياييدريانوردي گرايش حمل و نقل  20 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16122  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 4 -

 ) 1زيست (كد ضريب محيط - 1146
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 16123  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 8 -  محيط زيست تهران
 روزانه 16124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 - 
 روزانه 16125  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 16126  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 16127  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -
 نوبت دوم 16128  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 1 - 
 نوبت دوم 16129  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 16130  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16131  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146
محل تحصيل دانشكده 

محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 8 -  محيط زيست تهران  روزانه 16132  دانشگاه تهران
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 4 -   روزانه 16133  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
دانشكده  محل تحصيل

 محيط زيست تهران
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 -  نوبت دوم 16134  دانشگاه تهران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 1 -  نوبت دوم 16135  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 2 -  پرديس خودگردان 16136  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16137  تهران جنوب -تهران  دانشگاه پيام نور استان
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16138  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16139  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
آموزش محيط زيستمحيط زيست گرايش  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16140  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16141  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16142  مركز شيراز -استان فارس دانشگاه پيام نور 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 روزانه 16143  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 9  فقط زن

 روزانه 16144  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 9 - 
 روزانه 16145  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16146  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16147  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
 روزانه 16148  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16149  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16150  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 
 روزانه 16151  دانشگاه شيراز و كار گرايش استراتژيمديريت كسب  5 - 
 روزانه 16152  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 روزانه 16153  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شدگان در صورت 
عمومي و دارا بودن شرايط 

اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 16154  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 -

 روزانه 16155  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - فقط مرد
 روزانه 16156  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
 روزانه 16157  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 12 - 
 روزانه 16158  بابلسر -دانشگاه مازندران  و كار گرايش استراتژيمديريت كسب  3 - 
 روزانه 16159  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16160  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 

دفترچهتوضيحات در انتهاي   روزانه 16161  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 16162  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16163  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 16164  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 16165  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16166  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 16167  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16168  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي - 8 
 روزانه 16169  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 16170  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 -

 روزانه 16171  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16172  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 16173  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 6 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16174  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16175  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 10 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16176  دانشگاه سمنان

 - 11 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16177  دانشگاه صنعتي شاهرود

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 

شرايط در  -خواهند آمد. 
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16178  مالك اشتردانشگاه صنعتي 

 - 6 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16179  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16180  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16181  دانشگاه يزد

 6 - محل تحصيل تهران
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16182  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 10 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16183  دانشگاه سمنان

 - 5 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16184  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 فاقد خوابگاه
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16185  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 8 - 
هاي سيستممديريت كسب و كار گرايش 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16186  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16188  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي 

 - 6 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
  فني دانشكده فني فومن)

 روزانه 16189

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16190  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16191  دانشگاه سمنان

 - 15 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16192  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16193  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 4 - فاقد خوابگاه
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16194  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 



 
 

 181  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

- 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16195  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 7 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16196  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16197  دانشگاه كاشان

 - 5 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16198  دانشگاه يزد

 روزانه 16199  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - 
 روزانه 16200  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 6 - 
 روزانه 16201  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16202  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 8 

 روزانه 16203  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16204  دانشگاه سمنان گرايش ماليمديريت كسب و كار  10 - 
 روزانه 16205  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 11 - 
 روزانه 16206  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 16 - 
 روزانه 16207  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16208  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي - 8 
 روزانه 16209  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 روزانه 16210  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 7 - 
 روزانه 16211  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرايش ماليمديريت كسب و كار  4 - 

 نوبت دوم 16212  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 16213  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - 
 نوبت دوم 16214  دانشگاه تبريز گرايش استراتژيمديريت كسب و كار  3 - 
 نوبت دوم 16215  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16216  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 نوبت دوم 16217  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 16218  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 

دانشگاه شده در سايت 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 16219  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 -

 نوبت دوم 16220  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16221  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - 
 نوبت دوم 16222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16223  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16224  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 16225  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 16226  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16227  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  و كار گرايش بازاريابي مديريت كسب 3 - 
 نوبت دوم 16228  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 16229  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 16230  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 3 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16231  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16232  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16233  دانشگاه صنعتي شاهرود

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 

شرايط در  -خواهند آمد. 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

- 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16234  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16235  دانشگاه يزد

 4 - محل تحصيل تهران
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16236  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعاتاطالعاتي و 
 نوبت دوم 16237  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16238  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16239  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
 نوبت دوم 16240  فني دانشكده فني فومن)

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16241  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16242  دانشگاه سمنان

 - 6 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16243  دانشگاه صنعتي شاهرود

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

- 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16244  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1كار و امور شهري (كد ضريب مديريت كسب و  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16245  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
كسب و كار گرايش عمليات و مديريت 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16246  دانشگاه كاشان

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16247  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 16248  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 16249  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش ماليمديريت كسب و كار  4 - 
 نوبت دوم 16250  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 - 
 نوبت دوم 16251  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 
 نوبت دوم 16252  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 مجازي دولتي 16253  دانشگاه اصفهان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 16254  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 25 - آموزش محور

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 16255  تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 13 -

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي دولتي 16256  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 18 -

 مجازي دولتي 16257  دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور
در صورت  پذيرفته شدگان

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 

 -آموزش محور  - دفترچه
 محل تحصيل تهران

 مجازي دولتي 16258  دانشگاه صنعتي مالك اشتر استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  30 -

 مجازي دولتي 16259  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 25 - آموزش محور
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي دولتي 16260  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 13 -

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي دولتي 16261  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 18 -

 مجازي دولتي 16262  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 16263  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 30 - آموزش محور

 25 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي دولتي 16264  دانشگاه 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 

 -آموزش محور  -دفترچه 
 محل تحصيل تهران

- 30 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي دولتي 16265  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

- 18 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي دولتي 16266  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

- 18 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 تامينزنجيره 
 مجازي دولتي 16267  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل  -آموزش محور 
 تهرانتحصيل 

 مجازي دولتي 16268  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 18 -

 مجازي دولتي 16269  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 13 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16270  دانشگاه تبريز استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  4 -

 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16271  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16272  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16273  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16274  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16275  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 -
 پيام نور 16276  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16277  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16278  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16279  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16280  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16281  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16282  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گرايش استراتژي مديريت كسب و كار 8 - 
 پيام نور 16283  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16284  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16285  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16286  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16287  مركز مهريز -نور استان يزد دانشگاه پيام  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16288  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 16289  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16290  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  كار گرايش بازاريابيمديريت كسب و  8 - 
 پيام نور 16291  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16292  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16293  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16294  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16295  مركز ساري -پيام نور استان مازندران  دانشگاه مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16296  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16297  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16298  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16299  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16300  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 - 8 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 پيام نور 16301  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16302  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16303  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16304  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
گرايش رفتار مديريت كسب و كار 
 سازماني و منابع انساني

 پيام نور 16305  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16306  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم انساني 

 ) 1ضريب  مديريت كسب و كار و امور شهري (كد - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16307  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16308  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16309  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
گرايش رفتار مديريت كسب و كار 
 سازماني و منابع انساني

 پيام نور 16310  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16311  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 منابع انسانيسازماني و 
 پيام نور 16312  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16313  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16314  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16315  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16316  مركز ورامين -نور استان تهران  دانشگاه پيام

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16317  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16318  مركز بابل -مازندران  دانشگاه پيام نور استان

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16319  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16320  واحد قائم شهر -مازندران دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16321  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16322  واحد قشم - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16323  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16324  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16325  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16326  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
عمليات و  مديريت كسب و كار گرايش

 زنجيره تامين
 پيام نور 16327  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16328  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16329  مركز گرمسار -نور استان سمنان دانشگاه پيام 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16330  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16331  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16332  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
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 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16333  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16334  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16335  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16336  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 16337  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فناوريمديريت كسب و كار گرايش  8 - 
 پيام نور 16338  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16339  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16340  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16341  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16342  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16343  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16344  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16345  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16346  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16347  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16348  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  كسب و كار گرايش ماليمديريت  8 - 
 پيام نور 16349  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
نورپيام  16350  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -   
 پيام نور 16351  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16352  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16353  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16354  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16355  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16356  مركز ساوه -پيام نور استان مركزي  دانشگاه مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16357  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16358  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16359  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  گرايش ماليمديريت كسب و كار  8 - 
 پيام نور 16360  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16361  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16362  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16363  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16364  گرمسارمركز  -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16365  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16366  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16367  واحد قائم شهر -پيام نور استان مازندران دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16368  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16369  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16370  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  كار گرايش انرژي مديريت كسب و 8 - 
 پيام نور 16371  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 مجازي پيام نور 16372  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16373  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16374  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16375  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16376  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16377  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16378  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16379  واحد قشم -هرمزگان دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16380  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
پيام نورمجازي  16381  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور  
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 16382  مركز ورامين -نور استان تهران دانشگاه پيام  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16383  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16384  بابلمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16385  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16386  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16387  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16388  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16389  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16390  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - محورآموزش 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16391  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
نورمجازي پيام  16392  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16393  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16394  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16395  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16396  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16397  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16398  مركز ورامين -نور استان تهران دانشگاه پيام 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16399  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعاتاطالعاتي و 
 مجازي پيام نور 16400  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16401  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
هاي گرايش سيستممديريت كسب و كار 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16402  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16403  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16404  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16405  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
كسب و كار گرايش عمليات و  مديريت

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16406  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16407  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
و كار گرايش عمليات و مديريت كسب 
 زنجيره تامين

 مجازي پيام نور 16408  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16409  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
كار گرايش عمليات و مديريت كسب و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16410  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16411  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 مجازي پيام نور 16412  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16413  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16414  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16415  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گرايش فناوريمديريت كسب و كار  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16416  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16417  مركز ساوه -استان مركزي دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16418  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
نور مجازي پيام 16419  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 16420  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16421  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16422  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  گرايش ماليمديريت كسب و كار  10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16423  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16424  مركز ساري -مازندران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16425  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16426  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16427  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 16428  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16429  آبيك -دانش البرز دانشگاه غيرانتفاعي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16430  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16431  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16432  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  20 - 

با همكاري دانشگاه 
 كانپور هندوستان

 غيرانتفاعي 16433  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16434  گرمسار -اديبان موسسه غيرانتفاعي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 16435  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 غيرانتفاعي 16436  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 16437  غيرانتفاعي قشمموسسه  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 غيرانتفاعي 16438  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 16439  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 16440  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  12 - 
 - 20 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 غيرانتفاعي 16441  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 15 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16442  يزد -جواد(ع) موسسه غيرانتفاعي امام 

 - 10 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16443  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 15 - فقط مرد
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16444  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 10 - زنفقط 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16445  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 7 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 غيرانتفاعي 16446  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 غيرانتفاعي 16447  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 16448  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 -

 غيرانتفاعي 16449  غيرانتفاعي بين المللي چابهاردانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 16450  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16451  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 16452  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 16453  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 
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 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 16454  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -
 غيرانتفاعي 16455  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16456  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  و كار گرايش ماليمديريت كسب  20 - 
 غيرانتفاعي 16457 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 7 - 
 غيرانتفاعي 16458  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16459  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 
 مجازي غيرانتفاعي 16460  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16461  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  13 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16462  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16463  تهران -مجازي مهر البرز موسسه غيرانتفاعي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16464  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - آموزش محور

 7 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي غيرانتفاعي 16465  تهران -طوبي موسسه غيرانتفاعي مجازي نور 

 مجازي غيرانتفاعي 16466  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 13 - آموزش محور
 ) 2مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148

 روزانه 16467  (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران  مديريت امور شهري 4 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16468  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 8 - فاقد شرط مصاحبه

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16469  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 2 -
 نوبت دوم 16470  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  امور شهريمديريت  2 - فاقد شرط مصاحبه

محل تحصيل  -آموزش محور 
 دانشكده مديريت تهران

 مجازي دولتي 16471  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 22 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 16472  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  مديريت امور شهري 26 -

 پيام نور 16473  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت امور شهري 20 - فاقد شرط مصاحبه
 غيرانتفاعي 16474  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت امور شهري 20 - فاقد شرط مصاحبه

 ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149
شده متعهد به پذيرفته 

جذب در نيروهاي مسلح مي 
باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

  فقط مرد

 روزانه 16475  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش زميني 117 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح مي 
باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 16476  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پدافند هوايي 24 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح مي 
باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 16477  ايراندانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي  مديريت دفاعي گرايش هوايي 24 -
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 ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح مي 

از باشد به شرط برخورداري 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 16478  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش دريايي 24 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح مي 

برخورداري از باشد به شرط 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 16479  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش جنگال و سايبر 20 -

پذيرفته شده متعهد به 
مي جذب در نيروهاي مسلح 

باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد

 روزانه 16480  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پشتيباني خدمات رزمي 51 -

 ) 1اسالمي (كد ضريب مدرسي معارف  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16481  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 روزانه 16482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 6 - 
 روزانه 16483  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  مدرسي مباني نظري اسالم 8 - 
 روزانه 16484  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 8 - 

 روزانه 16485  دانشگاه قم مدرسي مباني نظري اسالم 11 - فقط مرد
 روزانه 16486  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي مباني نظري اسالم 10 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16487  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 نوبت دوم 16488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 2 - 
 نوبت دوم 16489  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي مباني نظري اسالم 7 - 
 نوبت دوم 16490  دانشگاه فردوسي مشهد مباني نظري اسالم مدرسي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16491  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 1 -

 ) 2مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16492  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 روزانه 16493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 6 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16494  تهران دانشگاه مدرسي اخالق اسالمي 4 -

 نوبت دوم 16495  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 1 -
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  ) 3مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

  معارف و انديشه اسالمي
 روزانه 16497  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -

 دفترچه توضيحات در انتهاي
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16498  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 4 -

 ) 4مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16499  تهراندانشگاه  مدرسي انقالب اسالمي 6 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16500  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 4 -

 ) 5مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16501  دانشگاه تهران معارف قرآن و حديث مدرسي 6 -

 روزانه 16502  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16503  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16504  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 5 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16505  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -

 نوبت دوم 16506  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 7 - 
 نوبت دوم 16507  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 2 - 

 ) 1اطالعات (كد ضريب  - 1153
شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16508  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) مديريت اطالعات - 19  فقط مرد -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16509  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) حفاظت اطالعات - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16510  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) مطالعات امنيتي ايران - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16511  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) پژوهشگري امنيت - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16512  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) امنيت اطالعات - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16513  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) امنيت اقتصادي - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16514  امنيت ملي امام باقر(ع)دانشگاه اطالعات و  المللامنيت بين - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16515  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) ضدتروريسم - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16516  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) امنيت نرم - 19

 ) 1(كد ضريب آماد  - 1156
پذيرفته شده متعهد به جذب 
 -در نيروهاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه
  فقط مرد

 روزانه 16517  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  آماد 8 -

مختص كاركنان شاغل مرد 
برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 

اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه 

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 آماد 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16518  جمهوري اسالمي ايران
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 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16519  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 4 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 16520  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 11 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16521  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 4 -

پذيرفته شده متعهد به 
مسلح جذب در نيروهاي 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16522  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 10 -

 ) 1فرماندهي و مديريت انتظامي (كد ضريب  - 1160
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 
 آزموني صادره از دانشگاه

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 فرماندهي و مديريت انتظامي 300 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16523  جمهوري اسالمي ايران

 ) 1هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 پيشگيري از جرم 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16524  جمهوري اسالمي ايران

 ) 2انتظامي امين (كد ضريب  هاي تخصصي دانشگاه علومرشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 علوم و فنون مرزباني 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16525  اسالمي ايرانجمهوري 

 ) 3هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 اطالعات و امنيت انتظامي مديريت علوم 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16526

 ) 4هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

مختص كاركنان شاغل مرد 
برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 

اعالمي در دفترچه راهنماي 
دانشگاه آزموني صادره از 

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 مبارزه با مواد مخدر 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16527
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  ) 5هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

مختص كاركنان شاغل مرد 
برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 

اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه 

شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 علوم عمليات ويژه انتظامي 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16528  جمهوري اسالمي ايران

 ) 6هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

دانشگاه آزموني صادره از 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 عمليات راهور 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16529  جمهوري اسالمي ايران

 ) 7هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

شرايط و ضوابط برابر  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 كشف جرايم 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16530  جمهوري اسالمي ايران

 ) 8امين (كد ضريب هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 مديريت علوم حفاظت اطالعات انتظامي 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16531  جمهوري اسالمي ايران

 ) 9هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل مرد 

برابر شرايط و ضوابط  -ناجا 
اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه 
شرايط  -علوم انتظامي امين. 
فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 مهندسي امنيت فضاي سايبري 50 -
فرماندهي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16532  جمهوري اسالمي ايران

 ) 1آينده پژوهي و مديريت دانش (كد ضريب  - 1162
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح مي 
باشد به شرط برخورداري از 
شرايط عمومي و اختصاصي 

نيروهاي مسلح استخدامي 
 -جمهوري اسالمي ايران. 

 -شرايط در انتهاي دفترچه 
  فقط مرد

 روزانه 16533  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران آينده پژوهي گرايش دفاعي 20 -

 ) 2آينده پژوهي و مديريت دانش (كد ضريب  - 1162
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح مي 
به شرط برخورداري از باشد 

شرايط عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
 -شرايط در انتهاي دفترچه 

  فقط مرد

 روزانه 16534  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دانش 20 -
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايهكد رشته محل -2جدول شماره 

  ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16535  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 6 -  

 روزانه 16536  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16537  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16538  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16539  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16540  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16541  دانشگاه تربيت مدرس زمين گرايش پترولوژي علوم 5 - 
 روزانه 16542  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16543  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16544  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16545  دانشگاه زنجان علوم زمين گرايش پترولوژي 13 - 
 روزانه 16546  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16547  دانشگاه شهركرد علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16548  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 روزانه 16549  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16550  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16551  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 9 - 
 روزانه 16552  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16553  دانشگاه اروميه هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 8 - 
 روزانه 16554  دانشگاه دامغان هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 6 - 
 روزانه 16555  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 6 - 
 نوبت دوم 16556  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16557  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16558  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16559  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 3 - 
 نوبت دوم 16560  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16561  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16562  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16563  اروميهدانشگاه  هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 2 - 
 نوبت دوم 16564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي صنعتيها و سنگعلوم زمين گرايش كاني 2 -
 پيام نور 16566  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  گرايش پترولوژيعلوم زمين  10 - 
 پيام نور 16567  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16568  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 16569  مركز شهركرد

 پيام نور 16570  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 پيام نور 16571  مركز بيجار -پيام نور استان كردستان دانشگاه  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16572  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 پيام نور 16573  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 

 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16574  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -  

 روزانه 16575  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16576  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 روزانه 16577  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اقتصاديشناسي علوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16578  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16579  دانشگاه تربيت مدرس شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16580  تهراندانشگاه  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16581  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
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 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 16582  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -
 روزانه 16583  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 
 روزانه 16584  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 
 روزانه 16585  آموزش عالي معدن زرند)

 روزانه 16586  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16588  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16589  دانشگاه شيراز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16590  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16591  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديگرايش زمين علوم زمين 4 - 
 روزانه 16592  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16593  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16594  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 
 روزانه 16595  دانشگاه بيرجند گوهرشناسي كاربردي و كاني هاي صنعتي 6 - 
 روزانه 16596  دانشگاه صنعتي شاهرود گوهرشناسي كاربردي و كاني هاي صنعتي 5 - 
 روزانه 16597  دانشگاه فردوسي مشهد گوهرشناسي كاربردي و كاني هاي صنعتي 4 - 
 نوبت دوم 16598  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16599  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16600  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16601  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديزمينعلوم زمين گرايش  4 - 
 نوبت دوم 16602  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16603  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16604  مشهد دانشگاه فردوسي شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16605  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16606  دانشگاه فردوسي مشهد گوهرشناسي كاربردي و كاني هاي صنعتي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16607  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 پيام نور 16608  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16609  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16610  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديزمين گرايش زمين علوم 10 - 
 پيام نور 16611  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16612  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16613  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16614  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -    روزانه 16615  دانشگاه اروميه

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16616  دانشگاه اصفهان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16617  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
ساخت (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين  12 -   روزانه 16618  دانشگاه بيرجند
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16619  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16620  دانشگاه تبريز
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16621  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -   روزانه 16622  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16623  دانشگاه تربيت مدرس
زمين ساخت (تكتونيك) علوم زمين گرايش 3 -   روزانه 16624  دانشگاه تهران
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16625  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16626  دانشگاه دامغان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16627  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 9 -   روزانه 16628  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 7 -   روزانه 16630  دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -  روزانه 16631  دانشگاه شيراز
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16632  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16633  گرگان -دانشگاه گلستان 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16634  دانشگاه اروميه
گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين  2 -   نوبت دوم 16635  دانشگاه اصفهان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   نوبت دوم 16636  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16637  دانشگاه تبريز
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   نوبت دوم 16638  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   نوبت دوم 16639  دانشگاه تهران
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   نوبت دوم 16640  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
(تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت  1 -   نوبت دوم 16641  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   نوبت دوم 16642  گرگان -دانشگاه گلستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -  پرديس خودگردان 16643  دانشگاه تربيت مدرس
گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين  8 -   پيام نور 16644  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 -   پيام نور 16645  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -   پيام نور 16646  مركز خرم اباد -لرستان دانشگاه پيام نور استان 

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16647  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 -  

 روزانه 16648  دانشگاه اصفهان شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16649  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 روزانه 16650  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 - 
 روزانه 16651  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - 
 روزانه 16652  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16653  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزمين گرايش آب زمينعلوم  6 - 
 روزانه 16654  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16655  دانشگاه شيراز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - 
 روزانه 16656  شاهروددانشگاه صنعتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 - 
 روزانه 16657  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 نوبت دوم 16658  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16659  دانشگاه اصفهان شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16660  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 - 
 نوبت دوم 16661  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16662  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16663  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16664  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزمين گرايش آب زمينعلوم  1 - 
 پيام نور 16665  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 

 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16666  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 -  

 روزانه 16667  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 
 روزانه 16668  دانشگاه بيرجند شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 9 - 
 روزانه 16669  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 3 - 
 روزانه 16670  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهچينهعلوم زمين گرايش  4 - 
 روزانه 16671  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16672  دانشگاه دامغان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16673  دانشگاه زنجان شناسينگاري و ديرينهچينهعلوم زمين گرايش  7 - 
 روزانه 16674  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16675  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 - 
 روزانه 16676  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهچينه علوم زمين گرايش 5 - 
 روزانه 16677  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 
 روزانه 16678  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 نوبت دوم 16679  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهچينه علوم زمين گرايش 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 16680  دانشگاه اصفهان شناسيديرينهنگاري و علوم زمين گرايش چينه 2 -
 نوبت دوم 16681  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16682  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16683  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 1 - 
 نوبت دوم 16684  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 1 - 
 پيام نور 16685  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16686  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسينگاري و ديرينهچينهعلوم زمين گرايش  8 - 
 پيام نور 16687  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16688  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16689  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16690  واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16691  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16692  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16693  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسينگاري و ديرينهچينهعلوم زمين گرايش  8 - 
 پيام نور 16694  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16695  مركز اردكان -استان يزد  دانشگاه پيام نور شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 غيرانتفاعي 16696  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16697  دانشگاه اصفهان

 - 4 
شناسي و زمين گرايش رسوبعلوم 
 شناسي رسوبيسنگ

 روزانه 16698  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16699  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16700  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 6 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16701  دانشگاه تهران

 - 6 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16702  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16703  باهنر كرماندانشگاه شهيد 

 - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16705  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16706  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16707  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 2 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16708  دانشگاه اصفهان

 - 3 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16709  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16710  دانشگاه تهران

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16711  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16712  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16713  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 پيام نور 16714  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 پيام نور 16715  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 2 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 غيرانتفاعي 16716  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 ) 7علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16717  دانشگاه تبريز شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 -  

 روزانه 16718  دانشگاه تهران شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16719  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16721  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 11 - 
 روزانه 16722  دانشگاه شيراز شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 نوبت دوم 16723  دانشگاه تبريز شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16724  دانشگاه تهران شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16725  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتزمين گرايش زمينعلوم  2 -

 ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16726  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -  

 روزانه 16727  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16728  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16729  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16730  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16731  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16732  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16733  دانشگاه شيراز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16734  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16735  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16736  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 9 - 
 نوبت دوم 16737  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16738  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16739  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16740  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16741  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16742  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16743  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 -

 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16744  دانشگاه اروميه شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 -  

 روزانه 16745  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16746  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16747  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16748  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16749  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16750  دانشگاه شيراز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16751  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16752  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16753  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16754  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16755  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16756  دانشگاه اروميه شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16757  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيزمينعلوم زمين گرايش  2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 16758  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيزمينعلوم زمين گرايش  4 -
 نوبت دوم 16759  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16760  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16761  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 پيام نور 16762  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16763  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 10زمين (كد ضريب علوم  - 1201
 روزانه 16764  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 -  

 روزانه 16765  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 - 
 روزانه 16766  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 3 - 
 روزانه 16767  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زمين گرايش زمين شيميعلوم  7 - 
 روزانه 16768  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين شيمي 5 - 
 روزانه 16769  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 روزانه 16770  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 روزانه 16771  گرگان -دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 نوبت دوم 16772  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 نوبت دوم 16773  گرگان -دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 پيام نور 16774  مركز اصفهان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 - 

 ) 11علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16775  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 9 -  

 روزانه 16776  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 4 - 
 روزانه 16777  دانشگاه شيراز شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 5 - 
 نوبت دوم 16778  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 2 - 
 نوبت دوم 16779  چمران اهوازدانشگاه شهيد  شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 4 - 

 ) 1ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202
 روزانه 16780  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 -  

 روزانه 16781  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
 روزانه 16782  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 روزانه 16783  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 8 - 
 روزانه 16784  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 6 - 
 روزانه 16785  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 - 
 روزانه 16786  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 16787  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 16788  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 16789  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 20 - 
 روزانه 16790  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 16791  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 16792  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 16793  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 - 
 روزانه 16794  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  5 - 
 روزانه 16795  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  5 - 
 روزانه 16796  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيس ژئوفيزيك گرايش ژئو 2 - 
 روزانه 16797  دانشگاه يزد مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  6 - 
 روزانه 16798  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 - 
 روزانه 16799  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 5 - 
 روزانه 16800  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 - 
 روزانه 16801  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 3 - 
 روزانه 16802  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 5 - 
 روزانه 16803  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 - 
 روزانه 16804  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيوفيزيك گرايش زلزلهئدكتري پيوسته ژ 3 - 
 نوبت دوم 16805  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 16806  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 -
 نوبت دوم 16807  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 8 - 
 نوبت دوم 16808  دانشگاه اروميه شناسيگرايش زلزلهژئوفيزيك  2 - 
 نوبت دوم 16809  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 16810  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 
 نوبت دوم 16811  فردوسي مشهددانشگاه  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 16812  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 16813  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 - 
 نوبت دوم 16814  دانشگاه يزد مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  1 - 
 نوبت دوم 16815  دانشگاه تهران سنجيژئوفيزيك گرايش گراني  2 - 
 نوبت دوم 16816  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 1 - 
 نوبت دوم 16817  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 - 
 پيام نور 16818  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 

 ) 2ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202
 روزانه 16819  دانشگاه تهران هواشناسي 16 -  

 روزانه 16820  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هواشناسي 8 - 
 روزانه 16821  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 8 - 
 روزانه 16822  دانشگاه يزد هواشناسي 5 - 
 نوبت دوم 16823  دانشگاه تهران هواشناسي 8 - 
 نوبت دوم 16824  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 2 - 
 نوبت دوم 16825  دانشگاه يزد هواشناسي 1 - 

 ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 16826  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 25 -  

 روزانه 16827  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16828  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16829  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 

 روزانه 16830  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 16831  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16832  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16833  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16834  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16835  دانشگاه تبريز شيمي فيزيكشيمي گرايش  7 - 
 روزانه 16836  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 16837  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16838  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16839  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16840  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -

 روزانه 16841  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16842  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 19 - 
 روزانه 16843  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16844  دانشگاه دامغان گرايش شيمي فيزيكشيمي  12 - 
 روزانه 16845  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16846  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16847  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16848  سمناندانشگاه  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16849  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16850  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 16851  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -
 روزانه 16852  دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16853  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16854  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 روزانه 16855  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16856  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16857  تهران -نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 روزانه 16858  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 - 
 روزانه 16859  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 16860  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
 روزانه 16861  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16862  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16863  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - فقط زن
 روزانه 16864  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16865  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16866  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 روزانه 16867  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16868  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16869  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16870  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 16871  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16872  دانشگاه مالير شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - 
 روزانه 16873  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 - 
 روزانه 16874  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16875  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16876  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 - 

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 16877  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 16878  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 16879  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 20 -

 نوبت دوم 16880  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16881  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16882  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16883  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 16884  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 16885  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16886  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16887  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 26280  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فيزيك شيمي گرايش شيمي 6 - 
 نوبت دوم 16888  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16889  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16890  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16891  دانشگاه سمنان گرايش شيمي فيزيك شيمي 2 - 
 نوبت دوم 16892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16893  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16894  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16895  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16896  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 16897  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 نوبت دوم 16898  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16899  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16900  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16901  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16902  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16903  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 16904  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 16905  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 16906  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 16 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16907  دانشگاه تربيت مدرس شيمي فيزيك شيمي گرايش 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16908  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16909  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 پرديس خودگردان 16910  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16911  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16912  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيكشيمي گرايش شيمي  1 -
 پيام نور 16913  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16914  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16915  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي فيزيكشيمي گرايش  8 - 
 پيام نور 16916  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16917  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16918  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي فيزيك شيمي گرايش 8 - 
 پيام نور 16919  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16920  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16921  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي فيزيكشيمي گرايش  8 - 
 پيام نور 16922  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16923  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16924  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گرايش شيمي فيزيكشيمي  8 - 
 پيام نور 16925  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16926  مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16927  مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16928  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16929  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 غيرانتفاعي 16930  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 16931  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 8 -  

 روزانه 16932  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 19 - 
 روزانه 16933  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16934  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - فقط زن
 روزانه 16935  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16936  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 16937  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي آلي 18 -
 روزانه 16938  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16939  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16940  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 روزانه 16941  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16942  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16943  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16944  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -

 روزانه 16945  دانشگاه جيرفت شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16946  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16947  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 15 - 
 روزانه 16948  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16949  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16950  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 روزانه 16951  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16952  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16953  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 روزانه 16954  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16955  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي آلي 15 - 
 روزانه 16956  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16957  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16958  دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16959  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16960  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16961  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 فناوري هاي نو مي باشد

 روزانه 16962  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -
 روزانه 16963  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16964  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي آليشيمي گرايش  5 - 
 روزانه 16965  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16966  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16967  قم دانشگاه صنعتي شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 16968  دانشگاه صنعتي مالك اشتر گرايش شيمي آليشيمي  5 -

 روزانه 16969  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 21 - 
 روزانه 16971  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16972  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي آلي 6 - زن فقط
 روزانه 16973  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16974  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16975  دانشگاه گنبد شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 16976  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 20 -
 روزانه 16977  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 روزانه 16978  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 20 - 
 روزانه 16979  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16980  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16981  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 روزانه 16982  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16983  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 17 - 
 روزانه 16984  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16985  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16986  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 روزانه 16987  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16988  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16989  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16990  دانشگاه دامغان گرايش شيمي پليمرشيمي  5 - 
 روزانه 16991  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 8 - 
 روزانه 16992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16993  دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 روزانه 16994  دانشگاه شيراز پليمرشيمي گرايش شيمي  4 - 
 روزانه 16995  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 7 - 
 روزانه 16996  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16997  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16998  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16999  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي دارويي 10 - 
 روزانه 17000  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 6 - 
 روزانه 17001  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 17002  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 7 -
 روزانه 17003  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 6 - 
 روزانه 17004  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - 
 روزانه 17005  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دارويي 3 - 
 فيتوشيمي 6 - 

دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 17006  شهيد باكري مياندوآب)

 روزانه 17007  دانشگاه بيرجند فيتوشيمي 7 - 
 روزانه 17008  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 4 - 
 روزانه 17009  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 4 - 
 روزانه 17010  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 6 - 
 روزانه 17011  دانشگاه شهيد چمران اهواز فيتوشيمي 10 - 
 روزانه 17012  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17013  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 7 - 
 روزانه 17014  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 5 - 
 روزانه 17015  دانشگاه گنبد فيتوشيمي 10 - 
 روزانه 17016  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيتوشيمي 3 - 
 روزانه 17017  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 نوبت دوم 17018  دانشگاه اراك گرايش شيمي آليشيمي  2 - 
 نوبت دوم 17019  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17020  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 17021  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17022  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش شيمي آليشيمي  2 - 
 نوبت دوم 17023  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17024  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 17025  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 17026  دانشگاه جيرفت شيمي گرايش شيمي آلي 1 -
 نوبت دوم 17027  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17028  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 17029  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17030  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17031  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17032  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 17033  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

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

علمي الزم (درج شرايط 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 17034  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 5 -

 نوبت دوم 17035  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 17036  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17037  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17038  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 نوبت دوم 17039  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 نوبت دوم 17040  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 17041  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17042  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 17043  دانشگاه يزد آليشيمي گرايش شيمي  6 - 
 نوبت دوم 17044  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 17045  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 نوبت دوم 17046  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
دومنوبت  17047  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 -   
 نوبت دوم 17048  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 17049  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 17050  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17051  صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 
 نوبت دوم 17052  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 
 نوبت دوم 17053  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 17054  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 3 - 
 نوبت دوم 17055  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17056  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17057  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17058  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17059  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17060  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيتوشيمي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17061  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17063  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17064  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 9 -
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 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 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 17065  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 13 -

 گرايش شيمي پليمرشيمي  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17066  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17067  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 17069  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 3 -
 پيام نور 17071  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17072  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17073  مركز مرند -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17074  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17075  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17076  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آليشيمي گرايش شيمي  10 - 
 پيام نور 17077  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17078  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17079  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي آلي شيمي گرايش 10 - 
 پيام نور 17080  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17081  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17082  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي آليشيمي گرايش  8 - 
 پيام نور 17083  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 17084  تربت حيدريه

 پيام نور 17085  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17086  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17087  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17088  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17089  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17090  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17091  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17092  مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17093  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17094  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شيمي آليشيمي گرايش  10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 17095  مركز دوگنبدان

نورپيام  17096  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -   
 پيام نور 17097  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17098  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
نورپيام  17099  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -   
 پيام نور 17100  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17101  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
نورپيام  17102  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -   
 پيام نور 17103  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيتوشيمي 10 - 
 پيام نور 17104  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  فيتوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 17105  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
 غيرانتفاعي 17106  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 - 
 غيرانتفاعي 17107  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17108  تهران -خاتم دانشگاه غيرانتفاعي  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17109  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 6 -  

 روزانه 17110  دانشگاه اروميه شيمي معدنيشيمي گرايش  10 - 
 روزانه 17111  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 

 روزانه 17112  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - فقط زن
 روزانه 17113  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 روزانه 17114  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي معدنيشيمي گرايش  8 - 
 روزانه 17115  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17116  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17117  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17118  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17119  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17120  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17121  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -

 روزانه 17122  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17123  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17124  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي معدنيشيمي گرايش  6 - 
 روزانه 17125  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 روزانه 17126  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17127  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17128  دانشگاه زنجان گرايش شيمي معدنيشيمي  10 - 
 روزانه 17129  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 

اسدآباد  -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي 
 روزانه 17130  همدان

 روزانه 17131  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17132  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17133  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17134  دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 روزانه 17135  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17136  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17137  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17138  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17139  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17140  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17141  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 روزانه 17142  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 15 - 
 روزانه 17143  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 

 روزانه 17145  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 5 - فقط مرد
 روزانه 17144  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 5 - فقط زن

 روزانه 17146  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17147  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي معدني شيمي گرايش 7 - 
 روزانه 17148  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 روزانه 17149  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17150  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17151  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گرايش شيمي معدنيشيمي  3 - 
 روزانه 17152  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17153  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17154  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 14 - 
 روزانه 17155  دانشگاه يزد شيمي معدني شيمي گرايش 8 - 
 نوبت دوم 17156  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17157  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 17158  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

 نوبت دوم 17159  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17160  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17161  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17162  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17163  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
دومنوبت  17164  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 5 -   
 نوبت دوم 17165  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17167  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17168  اصفهاندانشگاه صنعتي  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17169  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17170  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17171  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17172  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17173  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17174  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17175  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17176  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 نوبت دوم 17177  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17178  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17179  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17181  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17182  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17183  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 1 -
 پيام نور 17184  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17185  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17186  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17187  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي معدنيشيمي گرايش  8 - 
 پيام نور 17188  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17189  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17190  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17191  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17192  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17193  مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17194  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
نورپيام  17195  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -   
 پيام نور 17196  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17197  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

 ) 4شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17198  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -  

 روزانه 17199  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17200  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17201  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17202  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 
 روزانه 17203  دانشگاه بيرجند تجزيهشيمي گرايش شيمي  12 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17204  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17205  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17206  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17207  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17208  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17209  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17210  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -

 روزانه 17211  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17212  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17213  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17214  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي تجزيهشيمي گرايش  9 - 
 روزانه 17215  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17216  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17217  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17218  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17219  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17221  دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17222  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17223  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17224  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17225  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17226  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 روزانه 17227  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17228  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 17229  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -

 روزانه 17230  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17231  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 13 - 
 روزانه 17232  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17233  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - فقط زن
 روزانه 17234  دانشگاه كاشان شيمي تجزيهشيمي گرايش  6 - 
 روزانه 17235  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17236  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17237  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 11 - 
 روزانه 17238  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17239  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17240  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17241  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17242  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان تجزيه شيمي گرايش شيمي 2 - 
 روزانه 17243  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17244  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 -
 روزانه 17245  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 -   روزانه 17246  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 17247  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) بيوتروريسم - 5
 نوبت دوم 17248  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17249  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17250  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17251  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش شيمي تجزيهشيمي  7 - 
 نوبت دوم 17252  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17253  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17254  صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17255  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17256  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17257  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17258  دانشگاه زنجان تجزيهشيمي گرايش شيمي  2 - 
 نوبت دوم 17259  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17260  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17261  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17262  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17263  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 17264  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -

 نوبت دوم 17265  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17266  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17267  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17268  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17269  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17270  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 نوبت دوم 17271  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17272  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17273  ياسوجدانشگاه  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17274  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17275  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -

 پرديس خودگردان 17277  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 پرديس خودگردان 17278  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17279  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17280  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17281  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -
 پيام نور 17282  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17283  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17284  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17285  مرندمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17286  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17287  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17288  مركز مياندواب -استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17289  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17290  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17291  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17292  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17293  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 تجزيهشيمي گرايش شيمي  10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 17294  مركز بروجن

 شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 17295  مركز شهركرد
مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -   پيام نور 17296
 پيام نور 17297  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17298  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17299  شيرازمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17300  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17301  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17302  مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17303  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17304  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17305  بهشهرمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17306  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17307  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17308  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17309  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 غيرانتفاعي 17310  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 ) 5شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17311  اراكدانشگاه  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -  

 روزانه 17312  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17313  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17314  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17315  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 
 روزانه 17316  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17317  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 12 - 
 روزانه 17318  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17319  زنجاندانشگاه  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17320  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17321  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 - 
 روزانه 17322  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 12 - 
 روزانه 17323  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كاربردي شيمي گرايش شيمي 5 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 دفترچه انتهاي

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17324  شهر اصفهان)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 5شيمي (كد ضريب  - 1203 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 17325  دانشگاه صنعتي مالك اشتر كاربرديشيمي گرايش شيمي  6 -

 روزانه 17326  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 
 روزانه 17327  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17328  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17329  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي پيشرانه 8 -

 نوبت دوم 17330  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
دومنوبت  17331  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 -   
 نوبت دوم 17332  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 17333  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 17334  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17335  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17336  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17337  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 

اشتر) به  صنعتي مالك
استخدام وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در  -خواهند آمد 

 انتهاي دفترچه

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17338  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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 17339  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -

 نوبت دوم 17340  دانشگاه كاشان كاربرديشيمي گرايش شيمي  1 - 
 نوبت دوم 17341  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 - 
 شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 17342  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17343  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17344  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 -
 پيام نور 17345  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 6شيمي (كد ضريب  - 1203

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17346  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 4 -  

 روزانه 17347  دانشگاه صنعتي همدان شيمي گرايش شيمي كاتاليست 9 - 
 روزانه 17348  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 - 
 روزانه 17349  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 14 - 
 روزانه 17350  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 14 - 
 روزانه 17351  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 9 - 
 نوبت دوم 17352  دانشگاه صنعتي همدان شيمي گرايش شيمي كاتاليست 3 - 
 نوبت دوم 17353  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 1 - 
 نوبت دوم 17354  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش شيمي درياشيمي  5 - 
 نوبت دوم 17355  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17356  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 4 -

 ) 7شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17357  دانشگاه اراك نانوشيمي 7 -  

 روزانه 17358  دانشگاه اروميه نانوشيمي 17 - 
 روزانه 17359  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 4 - 

 روزانه 17360  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 6 - فقط زن
 روزانه 17361  دانشگاه تبريز نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17362  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17363  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17364  دانشگاه تهران نانوشيمي 4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17365  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  نانوشيمي 8 -

 روزانه 17366  دانشگاه زنجان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17367  دانشگاه شهيد باهنر كرمان نانوشيمي 17 - 
 روزانه 17368  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17369  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 19 - 
 روزانه 17370  دانشگاه كاشان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17371  سنندج -دانشگاه كردستان  نانوشيمي 12 - 
 روزانه 17372  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17373  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17374  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17375  دانشگاه مراغه نانوشيمي 18 - 
 نوبت دوم 17376  دانشگاه اراك نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17377  دانشگاه اروميه نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17378  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 17379  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  نانوشيمي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17380  دانشگاه تبريز نانوشيمي 7 - 
 نوبت دوم 17381  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نانوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17382  دانشگاه تهران نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17383  دانشگاه زنجان نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17384  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 17385  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 17386  دانشگاه كاشان نانوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17387  سنندج -دانشگاه كردستان  نانوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 17388  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 3 - 
 مجازي دولتي 17389  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 20 - آموزش محور
 نانوشيمي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 17390  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17391  دانشگاه كاشان نانوشيمي 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17392  دانشگاه تهران فيزيك 22 -  

 روزانه 17393  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 30 - 
 روزانه 17394  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17395  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17396  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 

 روزانه 17397  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ماده چگال فيزيك گرايش فيزيك 11 - فقط زن
 روزانه 17398  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17399  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 روزانه 17400  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17401  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17402  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 21 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17403  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  5 -

 روزانه 17404  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17405  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17406  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17407  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17408  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17409  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17410  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17411  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17412  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17413  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17414  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 17415  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -
 روزانه 17416  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 
 روزانه 17417  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ماده چگالفيزيك گرايش فيزيك  5 - 
 روزانه 17418  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17419  دانشگاه شهيد چمران اهواز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17420  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17421  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17422  دانشگاه صنعتي اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17423  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17424  دانشگاه صنعتي اصفهان چگال فيزيك گرايش فيزيك ماده 22 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17425  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 -

 روزانه 17426  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17427  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك ماده چگالفيزيك گرايش  6 - 
 روزانه 17428  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17429  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17430  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17431  شهر اصفهان)

 روزانه 17432  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 21 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 17433  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
 روزانه 17434  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه 17435  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - فقط زن
 روزانه 17436  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - فقط مرد

 روزانه 17437  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17438  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

سنندج (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه كردستان 
 روزانه 17439  فني و مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17440  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17441  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17442  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 
 روزانه 17443  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17444  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 
 روزانه 17445  دانشگاه مالير فيزيك ماده چگال فيزيك گرايش 18 - 
 روزانه 17446  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 روزانه 17447  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17448  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 25 - 
 روزانه 17449  دانشگاه يزد گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 11 - 
 روزانه 17450  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17451  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - 

 روزانه 17452  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - فقط زن
 روزانه 17453  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17454  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 - 
 روزانه 17455  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 روزانه 17456  دانشگاه تفرش فيزيك پالسمافيزيك گرايش  4 - 
 روزانه 17457  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17458  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 -

 روزانه 17459  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17460  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17461  دانشگاه شهيد چمران اهواز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17462  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  پالسمافيزيك گرايش فيزيك  6 - 
 روزانه 17463  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17464  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17465  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17466  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 روزانه 17467  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17468  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17469  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 12 - 
 روزانه 17470  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - 
 روزانه 17471  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 روزانه 17472  دانشگاه اروميه ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 روزانه 17473  بيرجند دانشگاه ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17474  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17475  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17476  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 

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

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17477  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17478  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 -
 روزانه 17479  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 16 - 
 روزانه 17480  دانشگاه دامغان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17481  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 روزانه 17482  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17483  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17484  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17485  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17486  دانشگاه شيراز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 روزانه 17487  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17488  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17489  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 روزانه 17490  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17491  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17492  گرگان -دانشگاه گلستان  ايهستهفيزيك گرايش فيزيك  8 - 
 روزانه 17493  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17494  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 روزانه 17495  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17496  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17497  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 روزانه 17498  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17499  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17500  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 

 روزانه 17501  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - فقط زن
 روزانه 17502  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 13 - 
 روزانه 17503  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 روزانه 17504  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17505  دانشگاه تفرش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17506  دانشگاه تهران هاذرات بنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش 4 - 
 روزانه 17507  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 روزانه 17508  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17509  دانشگاه سمنان هابنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات  6 - 
 روزانه 17510  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17511  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17512  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هابنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات  9 - 
 روزانه 17513  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17514  دانشگاه شيراز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17515  دانشگاه صنعتي اصفهان هاذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش  14 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17516  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 -

 روزانه 17517  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17518  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17519  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 روزانه 17520  فردوسي مشهددانشگاه  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 

 روزانه 17522  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - فقط زن
 روزانه 17521  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - فقط مرد

 روزانه 17523  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 11 - 
 روزانه 17524  سنندج -دانشگاه كردستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17525  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17526  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17527  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 17 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17529  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 -
 روزانه 17530  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 

 روزانه 17531  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اخترفيزيكفيزيك گرايش نجوم و  7 - فقط زن
 روزانه 17532  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17533  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17534  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17535  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 روزانه 17536  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17537  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 روزانه 17538  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 9 - 
 روزانه 17539  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17540  دانشگاه شهيد باهنر كرمان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17541  شيرازدانشگاه  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 روزانه 17542  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17543  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 

 روزانه 17544  دانشگاه قم فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - فقط زن
 روزانه 17545  گرگان -دانشگاه گلستان  گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  5 - 
 روزانه 17546  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17547  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17548  دانشگاه مراغه فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 

 7 - فقط زن
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17549  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 6 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17550  دانشگاه زنجان

 - 6 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17551  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17552  دانشگاه شيراز

 روزانه 17553  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 روزانه 17554  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17555  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17556  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17557  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17558  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 روزانه 17559  دانشگاه زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17560  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17561  باهنر كرماندانشگاه شهيد  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 - 
 روزانه 17563  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17564  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17565  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17566  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 

 روزانه 17567  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - فقط زن
 روزانه 17568  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيگرايش گرانش و كيهانفيزيك  6 - 
 روزانه 17569  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 روزانه 17570  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 - 
 روزانه 17571  بابلسر -مازندران دانشگاه  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17572  دانشگاه مراغه شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17573  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17574  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - 
 روزانه 17575  اصفهاندانشگاه  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 

 روزانه 17576  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - فقط زن
 روزانه 17577  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17578  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17579  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17580  دانشگاه تبريز اپتيك و ليزرفيزيك گرايش  5 - 
 روزانه 17581  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17582  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -

 روزانه 17583  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17584  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17585  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -دفترچه انتهاي 

 روزانه 17586  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 -

 روزانه 17587  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17588  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17589  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17590  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - 
 روزانه 17591  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 13 - 
 روزانه 17592  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17593  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اپتيك و ليزر فيزيك گرايش 3 - 
 روزانه 17594  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17595  دانشگاه شهيد چمران اهواز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17596  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 17 - 
 روزانه 17597  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17598  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17599  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17600  دانشگاه صنعتي شيراز گرايش اپتيك و ليزرفيزيك  5 - 
 روزانه 17601  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17602  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17603  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه 17604  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن
 روزانه 17605  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - فقط مرد

 روزانه 17606  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17607  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17608  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17609  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه 17610  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17611  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17612  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17613  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 7 - 
 روزانه 17614  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 5 - 
 روزانه 17615  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و فنّاوري كوانتوميفيزيك گرايش  7 - 
 روزانه 17616  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 9 - 
 روزانه 17617  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17618  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17619  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17620  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

 روزانه 17621  دانشگاه صنعتي شاهرود پرتوها اي گرايش كاربردمهندسي هسته 6 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي انرژي
 روزانه 17622  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17623  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 -   روزانه 17624  دانشگاه اصفهان
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 5 -   روزانه 17625  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 17626  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17627  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17628  دانشگاه شيراز گرايش مهندسي راكتوراي مهندسي هسته 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17629  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 17630  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17631  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 7 -   روزانه 17632  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيهستهمهندسي  5 -   روزانه 17633  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 -   روزانه 17634  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -  روزانه 17635  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -  روزانه 17636  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 17637  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 - 
 روزانه 17638  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان فناوري پالسما 7 - 
 روزانه 17639  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 9 - 
 روزانه 17640  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 8 - 
 روزانه 17641  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 17642  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 17643  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
انرژي و هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 17644  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 17645  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي توسط 

مكانيك  سه دانشكده برق،
 و فيزيك انجام مي شود

- 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17646  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17647  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  - فاقد خوابگاه
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17648  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 17649  دانشگاه اراك نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17650  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17651  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 4 - 

 روزانه 17652  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 9 - فقط زن
 روزانه 17653  دانشگاه بيرجند نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17654  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 8 - 
 روزانه 17655  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17656  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  نانو فيزيك 16 - 
 روزانه 17657  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17658  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 11 -
 روزانه 17659  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17660  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17661  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 17 - 
 روزانه 17662  دانشگاه شهيد چمران اهواز نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17663  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17664  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 

در سايت دانشگاه شده 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 نانو فيزيك 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17665  شهر اصفهان)

 روزانه 17666  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17667  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيكنانو  10 - 
 روزانه 17668  رشت -دانشگاه گيالن  نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17669  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17670  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 8 - 
 نانو فيزيك 6 - 

تحصيل  اردبيل (محل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 17671  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 17672  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان نانو فيزيك 13 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17673  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 4 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17674  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 25 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17675  پرديس شهيد چمران تهران -فرهنگيان دانشگاه  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 15 -

 روزانه 17676  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته فيزيك گرايش ماده چگال 4 - 
دكتري پيوسته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -   روزانه 17677  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

محل تحصيل موسسه 
 وفيزيكئژ

 روزانه 17678  دانشگاه تهران علوم فضايي 6 -
 نوبت دوم 17679  دانشگاه تهران فيزيك 7 - 
 نوبت دوم 17680  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 5 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 17681  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17682  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17683  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

 نوبت دوم 17684  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - فقط زن
 نوبت دوم 17685  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17686  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 26281  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17687  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17688  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 17689  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17691  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  چگالفيزيك گرايش فيزيك ماده  3 - 
 نوبت دوم 17692  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17693  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 17694  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 

وزارت دفاع و  اختصاصي
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17695  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 17696  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17697  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17698  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17699  گرگان -گلستان  دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17700  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17701  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17703  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 نوبت دوم 17704  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17705  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17706  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - 
 نوبت دوم 17707  دانشگاه تهران فيزيك پالسمافيزيك گرايش  1 - 

 نوبت دوم 17708  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 17709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17710  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17711  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17712  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17713  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17714  دانشگاه يزد فيزيك پالسمافيزيك گرايش  1 - 
 نوبت دوم 17715  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17716  دانشگاه اروميه ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17717  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17718  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17719  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17720  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17721  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17722  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17723  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 نوبت دوم 17724  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17725  نيشابوردانشگاه  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17726  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17727  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17728  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 

 نوبت دوم 17729  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  1 - فقط زن
 نوبت دوم 17730  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 نوبت دوم 17731  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17732  دانشگاه تهران هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  1 - 
 نوبت دوم 17733  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17734  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 نوبت دوم 17735  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاو نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 3 - 
 نوبت دوم 17736  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17737  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 17738  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -
 نوبت دوم 17739  دانشگاه صنعتي شاهرود هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 1 - 
 نوبت دوم 17740  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17741  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17742  دانشگاه كاشان هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 1 - 
 نوبت دوم 17743  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17744  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17745  دانشگاه يزد هانظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و  3 - 

 نوبت دوم 17746  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17747  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17748  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17749  دانشگاه شهيد باهنر كرمان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17750  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17751  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17752  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 3 - فقط زن
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 نوبت دوم 17753  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 نوبت دوم 17754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 17755  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17756  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17757  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17758  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17759  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17760  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17761  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيكيهانفيزيك گرايش گرانش و  2 - 
 نوبت دوم 17762  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17763  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17764  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17765  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17766  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 26282  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
دومنوبت  17767  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -   
 نوبت دوم 17768  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17769  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17770  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17771  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17772  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17773  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17774  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17775  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 نوبت دوم 17776  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17777  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17778  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 2 - 
 نوبت دوم 17779  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 4 - 
 نوبت دوم 17780  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 2 - 
 نوبت دوم 17781  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 نوبت دوم 17782  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كاربرد پرتوهااي مهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17783  دانشگاه صنعتي شاهرود اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 -   نوبت دوم 17784  دانشگاه اصفهان
 نوبت دوم 17785  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 نوبت دوم 17786  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17787  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 17788  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان فناوري پالسما 1 -
 نوبت دوم 17789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17790  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17791  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17792  دانشگاه اراك نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17793  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17794  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17795  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  نانو فيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17796  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 17797  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نانو فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17798  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17799  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 دفترچهانتهاي 

 نانو فيزيك 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17800  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 17801  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17802  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17803  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان نانو فيزيك 11 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 17804  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 4 -

محل تحصيل موسسه 
 وفيزيكئژ

 نوبت دوم 17805  دانشگاه تهران علوم فضايي 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17806  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17807  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17808  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ماده چگالفيزيك گرايش فيزيك  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17809  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17810  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17811  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17812  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17813  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17814  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -

 پرديس خودگردان 17815  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هانظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و  3 - 
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17816  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 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 تبريز  پرديس خودگردان 17817  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17818  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيكيهانفيزيك گرايش گرانش و  1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17819  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17820  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -
 پرديس خودگردان 17821  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پرديس خودگردان 17822  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17823  دانشگاه تبريز فنّاوري كوانتوميفيزيك گرايش علوم و  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17824  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17825  شيرازدانشگاه  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 پرديس خودگردان 17826  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 3 -   پرديس خودگردان 17827  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 پرديس خودگردان 17828  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17829  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -  پرديس خودگردان 17830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -  پرديس خودگردان 17831  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 1 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 17833  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 1 -
 پيام نور 17834  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17835  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17836  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17837  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17838  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17839  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17840  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17841  مركز شيراز -پيام نور استان فارس  دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17842  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17843  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17844  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  پالسمافيزيك گرايش فيزيك  8 - 
 پيام نور 17845  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17846  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17847  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17848  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17849  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17850  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17851  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17852  مركز تبريز -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17853  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17854  شرقتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17855  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17856  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17857  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اخترفيزيكفيزيك گرايش نجوم و  10 - 
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 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پيام نور 17858  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخترفيزيكفيزيك گرايش نجوم و  8 -
 پيام نور 17859  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
نورپيام  17860  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 -   
 پيام نور 17861  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17862  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17863  مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17864  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17865  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17866  مركز مشهد -نور استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17867  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17868  تهران -غيرانتفاعي خاتم دانشگاه  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 1فوتونيك (كد ضريب  - 1205
 روزانه 17869  دانشگاه اصفهان فوتونيك 6 -  

 روزانه 17870  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 روزانه 17871  دانشگاه بناب فوتونيك 15 - 
 روزانه 17872  دانشگاه تبريز فوتونيك 13 - 
 روزانه 17873  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان فوتونيك 8 - 
 روزانه 17874  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 10 - 
 روزانه 17875  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17876  دانشگاه زنجان فوتونيك 8 - 
 روزانه 17877  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17878  دانشگاه شهركرد فوتونيك 6 - 
 روزانه 17879  دانشگاه شهيد باهنر كرمان فوتونيك 7 - 
 روزانه 17880  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 19 - 
 روزانه 17881  شيرازدانشگاه صنعتي  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17882  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17883  سنندج -دانشگاه كردستان  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17884  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17885  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17886  ماليردانشگاه  فوتونيك 12 - 
 روزانه 17887  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فوتونيك 8 - 
 نوبت دوم 17888  دانشگاه اصفهان فوتونيك 3 - 

 نوبت دوم 17889  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17890  دانشگاه تبريز فوتونيك 8 - 
 نوبت دوم 17891  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17892  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17894  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17895  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان فوتونيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 8 -
 غيرانتفاعي 17897  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  فوتونيك 15 - 

 ) 2فوتونيك (كد ضريب  - 1205
در صورت پذيرفته شدگان 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
  انتهاي دفترچه

- 8 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك

ك اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي مال
 روزانه 17898  شهر اصفهان)



 
 

 226  
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 ) 2فوتونيك (كد ضريب  - 1205 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17899  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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

- 8 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 17900  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

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17901  شهر اصفهان)

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 17902  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 -  

 روزانه 17903  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17904  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 17905  تهران -(ع ) دانشگاه جامع امام حسين  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 -

 روزانه 17906  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17907  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17908  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17909  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17910  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17911  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 19 - 
 روزانه 17912  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17913  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17914  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17915  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17916  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17917  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17918  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 11 - 
 روزانه 17919  مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوريپژوهشگاه ملي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 - 
 روزانه 17920  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 8 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17921  دانشگاه اراك ريززيست فناوري 15 - 
 روزانه 17922  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17923  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 17924  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 8 -
 روزانه 17925  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 7 - 
 روزانه 17926  دانشگاه شيراز ريززيست فناوري 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 17927  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 3 -
محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 17928  دانشگاه تربيت مدرس بازسازي بافت هاي بنيادي وفنّاوري سلول 5 -
 روزانه 17929  دانشگاه تهران هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 4 - 
 نوبت دوم 17930  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 17931  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 نوبت دوم 17932  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17933  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17934  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 17935  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 17936  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 17937  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 4 - 
 نوبت دوم 17938  دانشگاه اراك ريززيست فناوري 5 - 
 نوبت دوم 17939  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 17940  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 17941  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 1 -
محل تحصيل دانشكده علوم 

 ايو فناوري هاي بين رشته 
 نوبت دوم 17942  دانشگاه تربيت مدرس هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 1 -

 نوبت دوم 17943  دانشگاه تهران هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17944  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 -

 ريززيست فناوري 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17945

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17947  دانشگاه شيراز ريززيست فناوري 3 -

 غيرانتفاعي 17948  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 - 
 غيرانتفاعي 17949  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 - 
 غيرانتفاعي 17950  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مولكوليشناسي سلولي و زيست 10 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 17951  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -

 غيرانتفاعي 17952  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 غيرانتفاعي 17953  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي سلولي و مولكوليزيست 17 - 
 غيرانتفاعي 17954  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 17955  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  فنّاوريزيست 12 - 
 غيرانتفاعي 17956  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ريززيست فناوري 4 - 
 غيرانتفاعي 17957  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 15 - 

 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 17958  دانشگاه اراك ژنتيك 3 -  

 روزانه 17959  دانشگاه اصفهان ژنتيك 5 - 
 روزانه 17960  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 - 
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 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 17961  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان ژنتيك 9 -
 روزانه 17962  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - 
 روزانه 17963  دانشگاه تهران ژنتيك 3 - 
 روزانه 17964  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 7 - 
 روزانه 17965  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 روزانه 17966  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17967  دانشگاه شهركرد ژنتيك 12 - 
 روزانه 17968  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ژنتيك 7 - 
 روزانه 17969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17970  دانشگاه شهيد چمران اهواز ژنتيك 6 - 
 روزانه 17971  دانشگاه گنبد ژنتيك 16 - 
 روزانه 17972  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 17 - 
 روزانه 17973  دانشگاه مراغه ژنتيك 10 - 
 روزانه 17974  دانشگاه يزد ژنتيك 11 - 
 نوبت دوم 17975  دانشگاه اراك ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17976  دانشگاه اصفهان ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17977  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17978  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17979  دانشگاه تهران ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17980  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 17981  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 نوبت دوم 17982  دانشگاه يزد ژنتيك 5 - 
 مجازي دولتي 17983  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 12 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17984  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17985  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17986  دانشگاه زابل ژنتيك 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17988  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 17 -
 پيام نور 17989  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ژنتيك 10 - 

با همكاري بنياد 
 هاي نادربيماري

 غيرانتفاعي 17990  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 20 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 17991  اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  دانشگاه ژنتيك 20 -
 غيرانتفاعي 17992  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 15 - 
 غيرانتفاعي 17993  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ژنتيك 20 - 

 غيرانتفاعي 17994  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  ژنتيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 17995  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17996  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 11 - 
 غيرانتفاعي 17997  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 

 ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 17998  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 17999  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 18000  دانشگاه ايالم

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 18001  دانشگاه تهران
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 ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 18002  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 18003  فردوسي مشهددانشگاه 

 - 3 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 روزانه 18004  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 18005  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 4 - 
 روزانه 18006  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 5 - فقط زن

 روزانه 18007  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 4 - 
 روزانه 18008  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 5 - 
 روزانه 18009  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 10 - 
 روزانه 18010  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 5 - 
 روزانه 18011  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 3 - 
 روزانه 18012  اصفهان دانشگاه ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 4 - 

 روزانه 18013  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 6 - فقط زن
 روزانه 18014  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 4 - 
 روزانه 18015  مشهددانشگاه فردوسي  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 5 - 
 روزانه 18016  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 3 - 
 - 4 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاميكروارگانيسم هاي بيماري

 نوبت دوم 18017  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زابيماريميكروارگانيسم هاي 
 نوبت دوم 18018  دانشگاه ايالم

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 نوبت دوم 18019  دانشگاه تهران

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 نوبت دوم 18020  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
زيست شناسي ميكروبيولوژي گرايش 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 نوبت دوم 18021  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 18022  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18023  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18024  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ميكروبيولوژي صنعتيميكروبيولوژي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 18025  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 18026  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 18027  دانشگاه تهران محيطيميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي  1 - 
 نوبت دوم 18028  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 1 - 
 نوبت دوم 18029  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
زيست شناسي ميكروبيولوژي گرايش 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 پرديس خودگردان 18030  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18031  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18032  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش ميكروبيولوژي صنعتيميكروبيولوژي  2 -

با همكاري بنياد 
 هاي نادربيماري

- 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18033  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18034  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 17 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18035  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 20 
گرايش زيست شناسي ميكروبيولوژي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18036  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18037  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 
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 ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 18 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18038  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 

 - 14 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18039  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان 

 - 11 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18040  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاميكروارگانيسم هاي بيماري
 غيرانتفاعي 18041  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 18042  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 20 -
 غيرانتفاعي 18043  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 4 - 
 غيرانتفاعي 18044  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 4 - 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18045  دانشگاه اراك بيوشيمي 3 -  

 روزانه 18046  دانشگاه اروميه بيوشيمي 11 - 
 روزانه 18047  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 4 - 

 روزانه 18048  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 5 - فقط زن
 روزانه 18049  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 روزانه 18050  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18051  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 11 - 
 روزانه 18052  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - 
 روزانه 18053  دانشگاه تهران بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18054  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 13 - 
 روزانه 18055  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18056  دانشگاه دامغان بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18057  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18058  دانشگاه زنجان بيوشيمي 14 - 
 روزانه 18059  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18060  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18061  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18063  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 9 - 

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

(درج شرايط علمي الزم 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 18064  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -

 روزانه 18065  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 6 - 
 روزانه 18066  دانشگاه كاشان بيوشيمي 24 - 
 روزانه 18067  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18068  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 3 - 
 روزانه 18069  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18070  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18071  بابلسر -مازندران دانشگاه  بيوشيمي 11 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18072  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) بيوتروريسم - 5
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18073  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) علوم جرم شناسي امنيتي - 19
 نوبت دوم 18074  دانشگاه اراك بيوشيمي 1 - 
دومنوبت  18075  دانشگاه اروميه بيوشيمي 2 -   
 نوبت دوم 18076  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18077  دانشگاه تبريز بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18078  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18079  دانشگاه تهران بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18080  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18081  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18082  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18083  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 

وزارت دفاع و اختصاصي 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 18084  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -

 نوبت دوم 18085  مشهددانشگاه فردوسي  بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18086  دانشگاه كاشان بيوشيمي 7 - 
 نوبت دوم 18087  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18088  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18089  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18090  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18092  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 9 -
 پيام نور 18093  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18094  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18095  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18096  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18097  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 18098  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوشيمي 15 - 
 غيرانتفاعي 18099  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18100  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18101  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 - 

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

 روزانه 18102  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 5 -  فقط زن
 روزانه 18103  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 4 - 
 روزانه 18104  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 9 - 
 روزانه 18105  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 9 - 
 روزانه 18106  دانشگاه تهران بيوفيزيك 6 - 
 روزانه 18107  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 7 - 



 
 

 232  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   بيوفيزيك 16 -
تحصيل اردبيل (محل  -دانشگاه محقق اردبيلي 

 روزانه 18108  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)
 نوبت دوم 18109  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 18110  دانشگاه تهران بيوفيزيك 4 - 
 نوبت دوم 18111  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18112  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18113  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 2 -
 پيام نور 18114  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 - 
 پيام نور 18115  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18116  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -  

 روزانه 18117  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست - 8 فقط زن
 روزانه 18118  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل ميكروبيفنّاوري گرايش زيست 14 - 
 روزانه 18119  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 - 
 روزانه 18120  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18121  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 روزانه 18122  دانشگاه شهركرد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18124  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18125  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيفنّاوري گرايش زيست 6 - 
 روزانه 18126  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18127  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 روزانه 18128  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 18129  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 5 -

 نوبت دوم 18130  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18131  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18132  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18133  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18134  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 -
 نوبت دوم 18135  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - 
 نوبت دوم 18136  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 18137  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 5 -



 
 

 233  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 18138  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 -
 پيام نور 18140  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 18141  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18142  تهران -غيرانتفاعي علم و فرهنگ دانشگاه  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 18143  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 -
 غيرانتفاعي 18144  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18145  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 - 
 غيرانتفاعي 18146  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 - 

 ) 7شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18147  اروميه دانشگاه فنّاوري گرايش دريازيست 4 -  

 روزانه 18148  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 7 - 
 روزانه 18149  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 13 - 
 روزانه 18150  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 
 نوبت دوم 18151  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 نوبت دوم 18152  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 

 ) 8شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18153  دانشگاه بيرجند  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 12 -  

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18154  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 18155  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 9 -
 روزانه 18156  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 10 - 
 نوبت دوم 18157  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 2 - 
 نوبت دوم 26283  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 18158  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 3 -

 فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 18159  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 18160  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسي(ويژه فرهنگيان)آموزش زيست 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن - آموزش و پرورش
 روزانه 18161  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسي(ويژه فرهنگيان)آموزش زيست 20 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 18162  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 4 -  علوم و فنون نوين

دانشكده محل تحصيل 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 18163  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 1 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18164  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 11 -  

 روزانه 18165  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 19 - فقط زن
 روزانه 18166  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18167  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18168  دانشگاه تبريز آمار رياضي 11 - 
 روزانه 18169  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 10 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 18170  دانشگاه تهران آمار رياضي 13 -
 روزانه 18171  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 5 - 
 روزانه 18172  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18173  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18174  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18175  دانشگاه زنجان آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18176  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18177  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضيآمار  13 - 
 روزانه 18178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18179  دانشگاه شهيد چمران اهواز آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18180  دانشگاه شيراز آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18181  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18182  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18183  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18184  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18185  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18186  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18187  سنندج -دانشگاه كردستان  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18188  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18189  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18190  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18191  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18192  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18193  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18194  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18195  دانشگاه ياسوج رياضي آمار 10 - 
 روزانه 18196  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 18197  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 15 -

 روزانه 18198  دانشگاه بيرجند علم داده ها 7 - 
 روزانه 18199  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علم داده ها 15 - 

محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 18200  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 12 -
 روزانه 18201  دانشگاه زنجان علم داده ها 12 - 
 روزانه 18202  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 4 - 
 روزانه 18203  دانشگاه شيراز علم داده ها 5 - 
 روزانه 18204  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علم داده ها 12 - 
 روزانه 18205  دانشگاه يزد علم داده ها 9 - 
 نوبت دوم 18206  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18207  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  آمار رياضي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 18208  دانشگاه تبريز آمار رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18209  دانشگاه تهران آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18210  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18211  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18212  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 1 - 
 نوبت دوم 18213  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18214  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18215  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18216  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18217  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 6 - 
 نوبت دوم 18218  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آمار رياضي 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 18219  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
 نوبت دوم 18221  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 8 -

 نوبت دوم 18222  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علم داده ها 5 - 
 نوبت دوم 18223  دانشگاه يزد علم داده ها 2 - 
 مجازي دولتي 18224  دانشگاه تبريز آمار رياضي 25 - آموزش محور
محل  -آموزش محور 

تحصيل دانشكده علوم و 
 رشته اي فناوري هاي بين

 مجازي دولتي 18225  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 25 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18226  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 10 -
 پرديس خودگردان 18227  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 2 - 
 پرديس خودگردان 18228  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي آمار رياضي 3 - 
 پرديس خودگردان 18229  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18230  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 3 -
 پيام نور 18231  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18232  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18233  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18234  نيشابور مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18235  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18236  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 مجازي پيام نور 18237  تبريزمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18238  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18239  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18240  مركز نيشابور -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18241  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18242  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 18243  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 1 - 
 غيرانتفاعي 18244  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيم سنجي 15 - 
 غيرانتفاعي 18245  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني علم داده ها 16 - 

 ) 2آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18246  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار اجتماعي 14 -  

 روزانه 18247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي 5 - 
 روزانه 18248  دانشگاه شهيد چمران اهواز آمار اجتماعي 7 - 
 روزانه 18249  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي 4 - 
 روزانه 18250  دانشگاه اصفهان آمار اقتصادي 12 - 
 روزانه 18251  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اقتصادي 10 - 
 روزانه 18252  دانشگاه سمنان آمار اقتصادي 6 - 
 روزانه 18253  دانشگاه شهيد چمران اهواز آمار اقتصادي 7 - 
 روزانه 18254  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اقتصادي 9 - 
 روزانه 18255  فردوسي مشهددانشگاه  آمار اقتصادي 4 - 
 روزانه 18256  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان آمار اقتصادي 13 - 
 روزانه 18257  دانشگاه يزد آمار اقتصادي 11 - 
 نوبت دوم 18258  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 18259  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي 1 - 
 نوبت دوم 18260  دانشگاه اصفهان اقتصادي آمار 3 - 
 نوبت دوم 18261  دانشگاه سمنان آمار اقتصادي 2 - 
 نوبت دوم 18262  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اقتصادي 1 - 
 نوبت دوم 18263  دانشگاه يزد آمار اقتصادي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18264  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي آمار اجتماعي 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18265  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 18 -  

 روزانه 18266  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كاربردهارياضيات و  13 - 
 روزانه 18267  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18268  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 
 روزانه 18269  كامپيوتر خوانسار)

 روزانه 18270  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18271  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - فقط زن

 روزانه 18272  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18273  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18274  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18275  دانشگاه بيرجند رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 روزانه 18276  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18277  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 18 - 
 روزانه 18278  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18279  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 -

 روزانه 18280  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18281  دانشگاه جيرفت رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18282  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 روزانه 18283  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18284  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18285  دانشگاه دامغان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18286  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18287  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18288  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18289  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 -
 روزانه 18290  دانشگاه شهركرد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18291  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18292  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18293  دانشگاه شهيد چمران اهواز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 18 - 
 روزانه 18294  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 روزانه 18295  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 21 - 
 روزانه 18296  دانشگاه صنعتي اراك كاربردها گرايش جبررياضيات و  5 - 
 روزانه 18297  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18298  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18299  دزفول -شاپور دانشگاه صنعتي جندي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18300  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18301  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 روزانه 18302  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18303  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 روزانه 18304  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18305  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 

 روزانه 18306  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - فقط زن
 روزانه 18307  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18308  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18309  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18310  دانشگاه گنبد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18311  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18312  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18313  بابلسر -مازندران دانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
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 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18314  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 22 - 
 روزانه 18315  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 روزانه 18316  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18317  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18318  ولي عصر(عج) رفسنجاندانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18319  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18320  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18321  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18322  مجتمع آموزش عالي بم كاربردها گرايش جبررياضيات و  6 - 
 روزانه 18323  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18324  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18325  اروميهدانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 
 روزانه 18326  كامپيوتر خوانسار)

 روزانه 18327  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18328  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - فقط زن

 روزانه 18329  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18330  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18331  دانشگاه بناب رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 11 - 
 روزانه 18332  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  و كاربردها گرايش آناليز رياضيات 4 - 
 روزانه 18333  دانشگاه بيرجند رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18334  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18335  دانشگاه تبريز گرايش آناليزرياضيات و كاربردها  12 - 
 روزانه 18336  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18337  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18338  دانشگاه تربيت مدرس كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  12 - 
 روزانه 18339  دانشگاه جهرم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18340  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18341  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18342  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18343  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18344  دانشگاه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18345  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18346  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18347  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 -
 روزانه 18348  دانشگاه شهركرد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18349  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18350  دانشگاه شهيد چمران اهواز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18351  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18352  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18353  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 11 - 
 روزانه 18354  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18355  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18356  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18357  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 روزانه 18358  دانشگاه صنعتي شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18359  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 11 - 
 روزانه 18360  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18361  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18362  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18363  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18364  سنندج -دانشگاه كردستان  آناليزرياضيات و كاربردها گرايش  8 - 



 
 

 238  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 18365  گرگان - دانشگاه گلستان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18366  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18367  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18368  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18369  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18370  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18371  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18372  نيشابوردانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18373  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18374  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 21 - 
 روزانه 18375  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18376  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 25 - 
 روزانه 18377  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18378  مجتمع آموزش عالي بم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18379  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 
 روزانه 18380  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 - 
 روزانه 18381  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 - 

 روزانه 18382  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - فقط زن
 روزانه 18383  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18384  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 
 روزانه 18385  دانشگاه بناب رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
 روزانه 18386  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18387  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 - 
 روزانه 18388  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه 18389  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 
 روزانه 18390  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 14 - 
 روزانه 18391  دانشگاه تفرش رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 13 - 
 روزانه 18392  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه 18393  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 
 روزانه 18394  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 13 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18395  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -
 روزانه 18396  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 - 
 روزانه 18397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه  10 - 
 روزانه 18398  دانشگاه شهيد چمران اهواز رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 13 - 
 روزانه 18399  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18400  دانشگاه شيراز كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  3 - 
 روزانه 18401  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 
 روزانه 18402  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18403  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  8 - 
 روزانه 18404  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18405  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 
 روزانه 18406  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18407  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - فقط زن
 روزانه 18408  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
 روزانه 18409  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
 روزانه 18410  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 
 روزانه 18411  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18412  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18413  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه 18414  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 
 روزانه 18415  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  10 - 
 روزانه 18416  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
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 اول دوم
   روزانه 18417  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -
 روزانه 18418  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18419  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تركيبيات رياضيات و كاربردها گرايش گراف و 7 - فقط زن
 روزانه 18420  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 5 - 
 روزانه 18421  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 1 - 
 روزانه 18422  دانشگاه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 10 - 
 روزانه 18423  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 8 - 
 روزانه 18424  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 4 - 
 روزانه 18425  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 5 - 
 روزانه 18426  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 4 - 
 روزانه 18427  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 5 - 
 روزانه 18428  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي گرايش جبردكتري پيوسته  3 - 
 روزانه 18429  دانشگاه تربيت مدرس دكتري پيوسته رياضي گرايش جبر 3 - 
 روزانه 18430  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش آناليز 3 - 
 روزانه 18431  دانشگاه تربيت مدرس آناليزدكتري پيوسته رياضي گرايش  3 - 
 روزانه 18432  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش هندسه 2 - 
 روزانه 18433  دانشگاه تربيت مدرس دكتري پيوسته رياضي گرايش هندسه 3 - 
 نوبت دوم 18434  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 6 - 

 نوبت دوم 18435  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضيات و كاربردها 2 - خوابگاه فاقد
 نوبت دوم 18436  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18437  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18438  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 

 نوبت دوم 18439  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - فقط زن
 نوبت دوم 18440  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18441  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 نوبت دوم 26284  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18442  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18443  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 

دفترچه شرايط در انتهاي  نوبت دوم 18444  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 -
 نوبت دوم 18445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 نوبت دوم 18446  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18447  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  كاربردها گرايش جبررياضيات و  1 - 
 نوبت دوم 18448  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18449  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18450  دانشگاه فردوسي مشهد كاربردها گرايش جبررياضيات و  1 - 
 نوبت دوم 18451  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 نوبت دوم 18452  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18453  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 نوبت دوم 18454  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18455  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18456  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18457  دانشگاه يزد گرايش جبر رياضيات و كاربردها 1 - 
 نوبت دوم 18458  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18459  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18460  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18461  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 

 نوبت دوم 18462  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18463  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18464  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18465  دانشگاه بيرجند رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18466  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 نوبت دوم 18467  تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18468  دانشگاه جهرم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 18469  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18470  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18471  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 -
 نوبت دوم 18472  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18473  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18474  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 نوبت دوم 18475  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18476  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18477  فردوسي مشهددانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18478  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18479  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18480  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18481  دانشگاه نيشابور رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18482  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18483  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18484  دانشگاه ياسوج آناليزرياضيات و كاربردها گرايش  5 - 
 نوبت دوم 18485  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18486  دانشگاه اراك
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18487  دانشگاه اروميه
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18488  دانشگاه اصفهان

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 - فقط زن  نوبت دوم 18489  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18490  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18491  دانشگاه تبريز
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18492  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -  نوبت دوم 18493  تهران -شاهد دانشگاه 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18495  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
(توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه  2 -   نوبت دوم 18496  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18497  دانشگاه فردوسي مشهد
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18498  دانشگاه كاشان
(توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه  1 -   نوبت دوم 18499  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18500  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18501  دانشگاه ياسوج
(توپولوژي) رياضيات و كاربردها گرايش هندسه 1 -   نوبت دوم 18502  دانشگاه يزد

رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 2 - فقط زن  نوبت دوم 18503  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 1 -   نوبت دوم 18504  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش گراف و تركيبياترياضيات و كاربردها  1 -   نوبت دوم 18505  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 مجازي دولتي 18506  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 18507  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - آموزش محور
و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) رياضيات 20 - آموزش محور  مجازي دولتي 18508  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18509  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 -
خودگردان پرديس 18510  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 -   
 پرديس خودگردان 18511  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18512  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18513  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 -
 پرديس خودگردان 18514  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 پرديس خودگردان 18515  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18516  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -  پرديس خودگردان 18517  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -  پرديس خودگردان 18518  دانشگاه تربيت مدرس
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   پرديس خودگردان 18519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   پرديس خودگردان 18520  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  1 -  پرديس خودگردان 18521  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 5 -  پرديس خودگردان 18522  دانشگاه تربيت مدرس
 پيام نور 18523  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18524  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18525  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18526  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18527  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18528  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 18529  مركز شهركرد

 پيام نور 18530  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18531  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  كاربردها گرايش جبررياضيات و  8 - 
 پيام نور 18532  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18533  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18534  مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18535  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18536  مركز كرمان -استان كرمان دانشگاه پيام نور  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 

مركز گنبد  -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 پيام نور 18537  كاووس

 پيام نور 18538  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18539  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  كاربردها گرايش جبررياضيات و  10 - 
 پيام نور 18540  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
نورپيام  18541  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 -   
 پيام نور 18542  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18543  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18544  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18545  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18546  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18547  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18548  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18549  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18550  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18551  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18552  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  10 - 
 پيام نور 18553  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 پيام نور 18554  مركز كرمان -پيام نور استان كرمان دانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 مجازي پيام نور 18555  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18556  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور

 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 مجازي پيام نور 18557  مركز شهركرد

 مجازي پيام نور 18558  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18559  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18560  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18561  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش جبر رياضيات و كاربردها 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18562  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 18563  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18564  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 18565  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 غيرانتفاعي 18566  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 غيرانتفاعي 18567  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18568  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي 35 -  فقط زن

 روزانه 18569  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 8 - 
 روزانه 18570  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 13 - 
 روزانه 18571  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18572  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18573  اصفهاندانشگاه  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18574  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18575  دانشگاه بجنورد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18576  دانشگاه بناب رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18577  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18578  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18579  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18580  تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18581  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18582  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -

 روزانه 18583  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18584  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 18585  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 -

 روزانه 18586  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18587  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18588  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  8 - 
 روزانه 18589  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18590  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18591  دانشگاه زنجان عدديرياضي كاربردي گرايش آناليز  8 - 
 روزانه 18592  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18593  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 17 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18594  تهران - دانشگاه شاهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
 روزانه 18595  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18596  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18597  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18598  دانشگاه شهيد چمران اهواز كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  5 - 
 روزانه 18599  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18600  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18601  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18602  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18603  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18604  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18605  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18606  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18607  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 18608  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 18609  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 -
 روزانه 18610  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18611  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18612  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  12 - 
 روزانه 18613  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

 روزانه 18614  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - فقط زن
 روزانه 18615  قمدانشگاه  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - فقط مرد

 روزانه 18616  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18617  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18618  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18619  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  13 - 
 روزانه 18620  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18621  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18622  مراغه دانشگاه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18623  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18624  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18625  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18626  دانشگاه ياسوج گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  8 - 
 روزانه 18627  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18628  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18629  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18630  دانشگاه بجنورد سازيگرايش بهينه رياضي كاربردي 10 - 
 روزانه 18631  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18632  دانشگاه بيرجند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18633  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18634  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18635  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 18636  دانشگاه تفرش سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

پذيرفته شده متعهد به 
مسلح جذب در نيرو هاي 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 18637  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 -

 روزانه 18638  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18639  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18640  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18641  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18642  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18643  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18644  تهران -دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 -
 روزانه 18645  دانشگاه شهركرد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18646  دانشگاه شهيد باهنر كرمان سازيكاربردي گرايش بهينه رياضي 12 - 
 روزانه 18647  دانشگاه شهيد چمران اهواز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18648  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 18649  دانشگاه شيراز سازيبهينهرياضي كاربردي گرايش  12 - 
 روزانه 18650  دانشگاه صنعتي اروميه سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18651  دانشگاه صنعتي اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 روزانه 18652  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18653  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18654  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 18655  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18656  دانشگاه صنعتي شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18657  دانشگاه صنعتي قوچان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 18658  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 -
 روزانه 18659  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18660  فردوسي مشهددانشگاه  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

 روزانه 18662  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - فقط مرد
 روزانه 18661  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - فقط زن

 روزانه 18663  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18664  سنندج -دانشگاه كردستان  سازيبهينهرياضي كاربردي گرايش  4 - 
 روزانه 18665  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18666  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18667  ايرانشهر -دانشگاه واليت  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 - 10 

 رياضي كاربردي گرايش معادالت
 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 

 روزانه 18668  دانشگاه تبريز

 - 4 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18669  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 9 
 كاربردي گرايش معادالترياضي 

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18670  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 10 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18671  دانشگاه شهركرد

 - 4 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18672  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18673  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 13 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18674  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 6 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18675  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18676  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
 معادالترياضي كاربردي گرايش 

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18677  دانشگاه كاشان

 - 5 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18678  دانشگاه گنبد

 - 7 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18679  رشت -دانشگاه گيالن 

 روزانه 18680  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش رياضي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 18681  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي 10 - فقط زن

 نوبت دوم 18682  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18683  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 18684  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18685  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
دومنوبت  18686  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -   
 نوبت دوم 18687  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18688  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18689  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18690  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 نوبت دوم 26285  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
دومنوبت  18691  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 -   
 نوبت دوم 18692  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18693  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه دومنوبت  18694  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -  
 نوبت دوم 18695  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18696  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18697  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18698  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 18699  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  6 -
 نوبت دوم 18700  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18701  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18702  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18703  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 نوبت دوم 18704  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18705  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18706  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18707  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18708  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18709  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18710  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18711  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18712  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 18713  تهران -دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18714  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18715  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 18716  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيكاربردي گرايش بهينه رياضي 1 - 
 نوبت دوم 18717  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18718  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 18719  دانشگاه فردوسي مشهد سازيكاربردي گرايش بهينهرياضي  1 - 
 نوبت دوم 18720  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18721  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18722  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18723  ايرانشهر -دانشگاه واليت  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 - 7 

 رياضي كاربردي گرايش معادالت
 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 

 نوبت دوم 18724  دانشگاه تبريز

 - 1 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18725  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18726  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 1 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
دومنوبت  18727  دانشگاه كاشان  

 - 2 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18728  رشت -دانشگاه گيالن 

 مجازي دولتي 18729  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 18730  اصفهاندانشگاه صنعتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 18731  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18732  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18733  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 -
 پرديس خودگردان 18734  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 پرديس خودگردان 18735  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 پرديس خودگردان 18736  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18737  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18738  دانشگاه تربيت مدرس سازيبهينهرياضي كاربردي گرايش  9 -
 پرديس خودگردان 18739  دانشگاه صنعتي اروميه سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 پرديس خودگردان 18740  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18741  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 -
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  توضيحات
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
   پيام نور 18742  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  10 -
 پيام نور 18743  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18744  مركز زرين شهر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18745  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18746  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18747  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  8 - 
 پيام نور 18748  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18749  سنندجمركز  -دانشگاه پيام نور استان كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18750  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18751  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18752  مركز بيرجند -پيام نور استان خراسان جنوبي دانشگاه  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18753  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
نورپيام  18754  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -   
 پيام نور 18755  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18756  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18757  مركز قزوين -استان قزوين دانشگاه پيام نور  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 مجازي پيام نور 18758  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18759  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18760  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18761  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 18762  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - محور آموزش
 غيرانتفاعي 18763  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 غيرانتفاعي 18764  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 غيرانتفاعي 18765  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 غيرانتفاعي 18766  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 

 ) 3رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18767  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -  

 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - 
دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 

 روزانه 18768  كامپيوتر خوانسار)
 روزانه 18769  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18770  دانشگاه بيرجند رياضي ماليرياضي كاربردي گرايش  6 - 
 روزانه 18771  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18772  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - 
 روزانه 18773  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 

 روزانه 18774  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 9 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18775  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - 
 روزانه 18776  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 - 
 روزانه 18777  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش رياضي ماليرياضي كاربردي  7 - 
 روزانه 18778  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - 
 روزانه 18779  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - 
 روزانه 18780  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - 
 روزانه 18781  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18782  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - 
 روزانه 18783  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيوانفورماتيك 9 - 
 نوبت دوم 18784  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي  رياضي ماليرياضي كاربردي گرايش  1 - 
 نوبت دوم 18785  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 
 نوبت دوم 18786  كامپيوتر خوانسار)

 نوبت دوم 18787  دانشگاه تبريز كاربردي گرايش رياضي مالي رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18788  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 18789  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 نوبت دوم 18790  صنعتي شاهرود دانشگاه رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
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 ) 3رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 18791  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 -
 نوبت دوم 18792  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 نوبت دوم 18793  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 مجازي دولتي 18794  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18795  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 1 -
 پرديس خودگردان 18796  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 پيام نور 18797  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 18798  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 1 - 
 غيرانتفاعي 18799  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 1 - 
 غيرانتفاعي 18800  بابلسر -غيرانتفاعي پارسا موسسه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 

 ) 4رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18801  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 5 -  

 روزانه 18802  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 - 
 روزانه 18803  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 18 - 
 روزانه 18804  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 4 - 
 روزانه 18805  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 - 
 روزانه 18806  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 4 - 
 روزانه 18807  دانشگاه كاشان كاربردي گرايش رمز و كدرياضي  11 - 
 نوبت دوم 18808  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 نوبت دوم 18809  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 3 - 
 نوبت دوم 18810  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 نوبت دوم 18811  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 1 - 
 پرديس خودگردان 18812  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
خودگردانپرديس  18813  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 3 -   

 ) 5رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18814  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 4 -  

 روزانه 18815  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 - 
 روزانه 18816  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 11 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 18817  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 12 -
 روزانه 18818  دانشگاه شهيد باهنر كرمان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - 
 روزانه 18819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 4 - 
 روزانه 18820  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش علوم دادهرياضي كاربردي  8 - 
 روزانه 18821  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - 
 روزانه 18822  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 روزانه 18823  رشت -گيالن دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 روزانه 18824  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 1 - 
 نوبت دوم 18825  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18826  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 4 -
 نوبت دوم 18827  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كاربردي گرايش علوم دادهرياضي  1 - 
 نوبت دوم 18828  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش علوم داده 1 - 
 مجازي دولتي 18829  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18830  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18831  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 1 -

 ) 6رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18832  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 5 -  

 نوبت دوم 18833  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 1 - 
 مجازي دولتي 18834  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 20 - آموزش محور
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  ) 7رياضي (كد ضريب  - 1208

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
 روزانه 18835  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 5 -

 روزانه 18836  دانشگاه شهيد باهنر كرمان آموزش رياضي 5 - 
 روزانه 18837  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 4 - 
 روزانه 18838  دانشگاه شهيد چمران اهواز آموزش رياضي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18839  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 20 -

 نوبت دوم 26286  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي آموزش 5 - 
 نوبت دوم 18840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 1 - 
 مجازي دولتي 18841  دانشگاه شهيد چمران اهواز آموزش رياضي 15 - آموزش محور
 پيام نور 18842  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش رياضي 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 18843  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  آموزش رياضي 20 -
 غيرانتفاعي 18844  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 10 - 

 ) 8رياضي (كد ضريب  - 1208

  - 9 
ساختارهاي جبر محاسبات نرم گرايش 

 منطقي
 روزانه 18845  دانشگاه بجنورد

 - 9 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18846  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 9 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 9 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18848  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 نوبت دوم 18849  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
با گذراندن دروس 

گرايش هاي محاسبات 
علمي يا نظريه محاسبه در 

يكي از اين گرايش ها 
  آموخته مي شوند.دانش 

 روزانه 18850  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 13 -

 روزانه 18851  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
 روزانه 18852  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 روزانه 18853  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرايش محاسبات علميعلوم كامپيوتر  12 - 
 روزانه 18854  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 6 - 
 - 4 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 
 محاسبه

 روزانه 18855  دانشگاه اصفهان

 - 5 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 روزانه 18856  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 روزانه 18857  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 9 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 روزانه 18858  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 5 
نظريه علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و 

 محاسبه
 روزانه 18859  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 روزانه 18860  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 9 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 روزانه 18861  دانشگاه يزد

 روزانه 18862  دانشگاه تبريز هاسيستمعلوم كامپيوتر گرايش نظريه  5 - 
 روزانه 18863  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 18864  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 -
 - 4 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 روزانه 18865  دانشگاه اصفهان

 - 5 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 مصنوعيهوش 
 روزانه 18866  دانشگاه تبريز

 - 10 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18867  دانشگاه تهران

 - 11 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18868  دانشگاه دامغان

 - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18869  سمناندانشگاه 

 - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18870  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 12 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18871  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 8 
محاسبات نرم و علوم كامپيوتر گرايش 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18872  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 9 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18873  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18874  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18875  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

با  -فاقد خوابگاه 
گذراندن دروس گرايش 

هاي محاسبات علمي يا 
نظريه محاسبه در يكي از 

اين گرايش ها دانش 
 آموخته مي شوند.

 نوبت دوم 18876  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -

 نوبت دوم 18877  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 - 
 نوبت دوم 18878  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 3 - 
 - 2 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 
 محاسبه

 نوبت دوم 18879  دانشگاه اصفهان

 - 1 
گرايش الگوريتم و نظريه علوم كامپيوتر 

 محاسبه
 نوبت دوم 18880  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 نوبت دوم 18881  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
دومنوبت  18882  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 - 2 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 نوبت دوم 18883  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 18884  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 3 - 
 نوبت دوم 18885  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 3 - 
 - 2 

كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و علوم 
 هوش مصنوعي

 نوبت دوم 18886  دانشگاه اصفهان

 - 3 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18887  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18888  دانشگاه تهران

 - 2 
محاسبات نرم و علوم كامپيوتر گرايش 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18889  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18890  تهران -دانشگاه شاهد 
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 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18891  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 22 - آموزش محور
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 مجازي دولتي 18892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18893  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
خودگردانپرديس  18894  دانشگاه تربيت مدرس  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 پرديس خودگردان 18895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه 

 محاسبه
 پرديس خودگردان 18896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18897  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 - 
 - 5 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 غيرانتفاعي 18898  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 

 ) 2علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
 روزانه 18899  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان كامپيوتر گرايش داده كاويعلوم  15 -  

 روزانه 18900  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 - 
 روزانه 18901  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 14 - 
 روزانه 18902  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش داده كاويعلوم كامپيوتر  4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18903  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 5 -
 روزانه 18904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 - 
 روزانه 18905  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش داده كاويعلوم كامپيوتر  5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 -  روزانه 18906  دانشگاه تهران
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 -   روزانه 18907  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 10 -   روزانه 18908  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 -  روزانه 18909  تهران -دانشگاه شاهد 
 روزانه 18910  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوانفورماتيك - 6 فقط زن

 روزانه 18911  دانشگاه تبريز بيوانفورماتيك 5 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 18912  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي بيوانفورماتيك - 6

 روزانه 18913  دانشگاه دامغان بيوانفورماتيك 8 - 
 روزانه 18914  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 روزانه 18915  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 6 - 
 بيوانفورماتيك 11 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 18916  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 18917  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 1 - 
انتهاي دفترچهشرايط در   نوبت دوم 18918  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 -

 نوبت دوم 18919  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 1 -  نوبت دوم 18920  دانشگاه تهران

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 2 -   نوبت دوم 18921  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 2 -   نوبت دوم 18922  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
 نوبت دوم 18923  دانشگاه تبريز بيوانفورماتيك 3 - 
 نوبت دوم 18924  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 مجازي دولتي 18925  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 18926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 25 - آموزش محور
علوم تصميم و دانش علوم كامپيوتر گرايش 12 - آموزش محور  مجازي دولتي 18927  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18928  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209 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 18929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18930  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 -
 پرديس خودگردان 18931  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18932  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 1 -
 غيرانتفاعي 18933  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 5 - 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 17 -   غيرانتفاعي 18934  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 18935  دانشگاه اراك فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 4 -  

 روزانه 18936  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 17 - 
 روزانه 18937  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 18938  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - فقط زن
 روزانه 18939  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18940  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18941  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18942  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18943  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18944  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18945  دانشگاه دامغان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18946  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18947  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18948  زنجاندانشگاه  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18949  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18950  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 روزانه 18951  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18952  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 18953  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18954  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18955  دانشگاه شيراز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18956  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 18957  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 18958  دانشگاه قم گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 13 - فقط زن
 روزانه 18959  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18960  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18961  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 روزانه 18962  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18963  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18964  دانشگاه مراغه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18965  دانشگاه مالير گياهي گرايش فيزيولوژيشناسي زيست 8 - 
 روزانه 18966  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18967  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18968  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18969  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18970  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18971  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 18972  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18973  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18974  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18975  دانشگاه شهيد باهنر كرمان گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 2 - 
 نوبت دوم 18976  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 18977  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 -
 نوبت دوم 18978  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 2 -
 پيام نور 18980  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18981  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18982  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18983  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 پيام نور 18984  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18985  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18986  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18987  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

  - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 روزانه 18988  دانشگاه اراك  شناسيبوم

 - 15 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18989  دانشگاه اروميه

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18990  دانشگاه اصفهان

 11 - فقط زن
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18991  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 6 
سيستماتيك و شناسي گياهي گرايش زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18992  دانشگاه ايالم

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18993  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18994  دانشگاه تبريز

 - 4 
و  شناسي گياهي گرايش سيستماتيكزيست

 شناسيبوم
 روزانه 18995  دانشگاه تهران

 - 7 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18996  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18997  دانشگاه دامغان

 - 6 
سيستماتيك و شناسي گياهي گرايش زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18998  دانشگاه شهركرد

 - 6 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18999  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19000  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
گرايش سيستماتيك و شناسي گياهي زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19001  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19002  دانشگاه شيراز

 - 6 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19003  دانشگاه فردوسي مشهد

 10 - فقط زن
گياهي گرايش سيستماتيك و شناسي زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19004  دانشگاه قم

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19005  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 10 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19006  دانشگاه گنبد

 - 4 
سيستماتيك و شناسي گياهي گرايش زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19007  رشت -دانشگاه گيالن 
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 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
سيستماتيك و شناسي گياهي گرايش زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19008  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 10 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19009  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 19010  دانشگاه ياسوج

 - 2 
گرايش سيستماتيك و شناسي گياهي زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19011  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19012  دانشگاه اروميه

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19013  دانشگاه اصفهان

 - 3 
و  شناسي گياهي گرايش سيستماتيكزيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19014  دانشگاه ايالم

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19015  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19016  دانشگاه تبريز

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19017  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19018  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19019  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
گياهي گرايش سيستماتيك و شناسي زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19020  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19021  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19022  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 19023  دانشگاه ياسوج

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پرديس خودگردان 19024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 19025  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 19026  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 19027  ساريمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 19028  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 -  

 روزانه 19029  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 روزانه 19030  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 - 
 روزانه 19031  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 - 
 روزانه 19032  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19033  دانشگاه تبريز تكويني شناسي گياهي گرايش سلولي وزيست 2 - 
 نوبت دوم 19034  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
 پيام نور 19035  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19036  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19037  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19038  مركز همدان -نور استان همدان دانشگاه پيام  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 19039  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

  ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 3 -    روزانه 19040  دانشگاه اراك

شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 15 -   روزانه 19041  دانشگاه اروميه
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 4 -   روزانه 19042  اصفهاندانشگاه 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 5 -   روزانه 19043  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 7 -   روزانه 19044  دانشگاه تبريز
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 4 -   روزانه 19045  دانشگاه تهران
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 8 -   روزانه 19046  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 5 -   روزانه 19047  دانشگاه دامغان
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 6 -   روزانه 19048  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

شرايط در انتهاي دفترچه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 4 -  روزانه 19049  تهران -دانشگاه شاهد 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 3 -   روزانه 19050  دانشگاه شهركرد
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 10 -   روزانه 19051  كرماندانشگاه شهيد باهنر 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 6 -   روزانه 19052  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 4 -   روزانه 19053  دانشگاه شيراز
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 5 -   روزانه 19054  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 4 -   روزانه 19055  گرگان -دانشگاه گلستان 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 8 -   روزانه 19056  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 5 -   روزانه 19057  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 1 -   نوبت دوم 19058  دانشگاه اراك
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 2 -   نوبت دوم 19059  دانشگاه اروميه
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 2 -   نوبت دوم 19060  دانشگاه اصفهان
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 1 -   نوبت دوم 19061  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 5 -   نوبت دوم 19062  دانشگاه تبريز
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 1 -   نوبت دوم 19063  دانشگاه تهران
جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريشناسي زيست 4 -   نوبت دوم 19064  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 2 -   نوبت دوم 19065  دانشگاه دامغان
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 2 -   نوبت دوم 19066  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 1 -   نوبت دوم 19067  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 2 -   نوبت دوم 19068  گرگان -دانشگاه گلستان 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 1 -   نوبت دوم 19069  بابلسر -دانشگاه مازندران 

شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 12 - محورآموزش   مجازي دولتي 19070  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 6 -  پرديس خودگردان 19071  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريشناسي زيست 10 -   پيام نور 19072  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 8 -   پيام نور 19073  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 10 -   پيام نور 19074  مركز بابل -استان مازندران دانشگاه پيام نور 
شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي جانوريزيست 8 -   پيام نور 19075  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 ) 2شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

  - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19076  دانشگاه اراك

 - 4 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19077  دانشگاه اصفهان

 - 6 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19078  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19079  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 14 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19080  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 11 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19081  دانشگاه زنجان

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19082  دانشگاه شهركرد
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 2شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 10 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19083  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 6 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19084  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19085  دانشگاه شيراز

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19086  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19087  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 4 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19088  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19089  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 روزانه 19090  دانشگاه ياسوج

 - 1 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19091  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19092  دانشگاه اصفهان

 - 2 
گرايش شناسي جانوري زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19093  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19094  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19095  دانشگاه زنجان

 - 2 
گرايش شناسي جانوري زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19096  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 1 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19097  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19098  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
جانوري گرايش شناسي زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 نوبت دوم 19099  دانشگاه ياسوج

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 پيام نور 19100  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك جانوري
 پيام نور 19101  قشمواحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 -    روزانه 19102  دانشگاه اراك

شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 16 -   روزانه 19103  دانشگاه اردكان
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   روزانه 19104  اروميهدانشگاه 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 -   روزانه 19105  دانشگاه اصفهان
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 -   روزانه 19106  دانشگاه تهران
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   روزانه 19107  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   روزانه 19108  دانشگاه دامغان
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 -   روزانه 19109  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -   روزانه 19110  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 -   روزانه 19111  دانشگاه شهيد چمران اهواز
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 15 -   روزانه 19112  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -   روزانه 19113  رشت -دانشگاه گيالن 

در انتهاي دفترچه شرايط 
 فقط مرد -

 روزانه 19114  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) بيوتروريسم - 5
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   گروه علوم پايه

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 -  نوبت دوم 19115  دانشگاه اراك
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 -   نوبت دوم 19116  دانشگاه اروميه
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 -   نوبت دوم 19117  دانشگاه اصفهان
جانوري گرايش سلولي و تكوينيشناسي زيست 1 -   نوبت دوم 19118  دانشگاه تهران
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 -   نوبت دوم 19119  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -  پرديس خودگردان 19120  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   پيام نور 19121  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   پيام نور 19122  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
گرايش سلولي و تكويني شناسي جانوريزيست 10 -   پيام نور 19123  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 -   پيام نور 19124  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

با همكاري پژوهشگاه 
 رويان

شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 15 -  غيرانتفاعي 19125  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 ) 1زيست (كد ضريب علوم محيط - 1215
 روزانه 19126  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زيست دريامحيط 7 -  

 روزانه 19127  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 5 - 
 روزانه 19128  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه  زيست دريامحيط 10 - 
 روزانه 19129  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 8 - 
 نوبت دوم 19130  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 1 - 
 نوبت دوم 19131  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 2 - 

 ) 2زيست (كد ضريب محيطعلوم  - 1215
 روزانه 19132  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19133  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 7 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 19134  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 7 -
 روزانه 19135  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 7 - 
 روزانه 19136  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 26 - 
 روزانه 19137  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 9 - 
دوم نوبت 19138  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 2 -   

 نوبت دوم 26287  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   علوم محيط زيست 6 -  
محل تحصيل دانشكده 

 محيط زيست تهران
 نوبت دوم 19139  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 5 -

 نوبت دوم 19140  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19141  بابلسر -دانشگاه مازندران  زيستعلوم محيط  2 - 

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 7 -   دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 19142  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

درياييشناسي دريا گرايش جانوران زيست 7 -   روزانه 19143  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 6 -   روزانه 19144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 12 -   روزانه 19145  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
گرايش جانوران درياييشناسي دريا زيست 7 -   روزانه 19146  دانشگاه گنبد
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 9 -   روزانه 19147  رشت -دانشگاه گيالن 
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 5 -   روزانه 19148  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 1 -   نوبت دوم 19149  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 2 -   نوبت دوم 19150  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 2 -   نوبت دوم 19151  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
جانوران درياييشناسي دريا گرايش زيست 1 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 پرديس خودگردان 19152  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شناسي دريا گرايش جانوران درياييزيست 1 -  پرديس خودگردان 19153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  ) 2دريا (كد ضريب شناسي زيست - 1216

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 6 -    روزانه 19154  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
شناسي دريادريا گرايش بومشناسي زيست 8 -   روزانه 19155  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 3 -   روزانه 19156  رشت -دانشگاه گيالن 
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 18 -   روزانه 19157  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي درياگرايش بومشناسي دريا زيست 5 -   روزانه 19158  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 1 -   نوبت دوم 19159  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 5 -   نوبت دوم 19160  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 1 -   نوبت دوم 19161  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 ) 3شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19162  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 8 -  

 روزانه 19163  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 8 - 
 روزانه 19164  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 5 - 
 نوبت دوم 19165  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 1 - 
 نوبت دوم 19166  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 2 - 

 ) 4شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19167  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان درياييزيست 3 -  

 نوبت دوم 19168  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان درياييزيست 2 - 

 ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217

محل تحصيل موسسه 
 روزانه 19169  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 9 -  وفيزيكئژ

 روزانه 19170  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 8 - 
 روزانه 19171  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 12 - 

 - 12 
شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوس
 اقيانوسي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 19172

محل تحصيل موسسه 
 وفيزيكئژ

 نوبت دوم 19173  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 3 -

 نوبت دوم 19174  بابلسر -مازندران دانشگاه  شناسي فيزيكياقيانوس 1 - 
 نوبت دوم 19175  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 2 - 

 ) 1تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218
 روزانه 19176  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 6 -  

 روزانه 19177  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 6 - 
 روزانه 19178  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 18 - 
 روزانه 19179  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم و دين 8 - 
 نوبت دوم 19180  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 2 - 
 نوبت دوم 19181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم و دين 2 - 
 پرديس خودگردان 19182  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 3 - 
 پرديس خودگردان 19183  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم و دين 2 - 

 ) 2تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218
 روزانه 19184  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 4 -  

 - 4 
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در 

 جهان اسالم
 روزانه 19185  اصفهاندانشگاه 

 - 4 
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در 

 جهان اسالم
 روزانه 19186  دانشگاه تهران

 روزانه 19187  دانشگاه مراغه تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 6 - 
 نوبت دوم 19188  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 2 - 
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 ) 2و فلسفه علم (كد ضريب تاريخ  - 1218 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در 

 جهان اسالم
 نوبت دوم 19189  دانشگاه اصفهان

 - 3 
و داروسازي در تاريخ علم گرايش طب 

 جهان اسالم
 نوبت دوم 19190  دانشگاه تهران

 ) 1علوم شناختي (كد ضريب  - 1219
 روزانه 19191  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 -  

 روزانه 19192  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 - 
 روزانه 19193  دانشگاه تهران شناسي شناختيروانعلوم شناختي گرايش  4 - 

   شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 -
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 

  و علوم تربيتي مهدي شهر)
 روزانه 19194

 روزانه 19195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - 
 روزانه 19196  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 7 - 
 روزانه 19197  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 روزانه 19198  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 - 
 روزانه 19199  دانشگاه تهران شناختي گرايش توانبخشي شناختي علوم 4 - 
 روزانه 19200  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 - 
 روزانه 19201  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 7 - 
 روزانه 19202  اسالمي تبريزدانشگاه هنر  علوم شناختي گرايش رسانه 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19203  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي علوم شناختي گرايش مطالعات نظري هنر 6 -

 نوبت دوم 19204  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
 نوبت دوم 19205  دانشگاه تبريز شناختيشناسي علوم شناختي گرايش روان 3 - 
 نوبت دوم 19206  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 

  و علوم تربيتي مهدي شهر)
 نوبت دوم 19207

 نوبت دوم 19208  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي شناختيروانعلوم شناختي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 19209  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - 
 نوبت دوم 19210  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 نوبت دوم 19211  دانشگاه تهران توانبخشي شناختيعلوم شناختي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 19212  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 2 - 
 نوبت دوم 19213  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش رسانه 2 - 
 پرديس خودگردان 19214  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19215  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 -

 پيام نور 19216  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 20 - 
 غيرانتفاعي 19217  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  گرايش ذهن، مغز و تربيتعلوم شناختي  10 - 
 غيرانتفاعي 19218  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 10 - 
 غيرانتفاعي 19219  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 10 - 
 غيرانتفاعي 19220  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 6 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسيكد رشته محل -3جدول شماره 

  ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  20 -    روزانه 19221  دانشگاه اروميه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19222  دانشگاه اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -   روزانه 19223  دانشگاه بيرجند
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -   روزانه 19224  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  روزانه 19225  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19226  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19227  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -  روزانه 19228  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19229  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19230  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19231  دانشگاه زنجان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19232  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -  روزانه 19233  تهران -دانشگاه شاهد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19234  دانشگاه شهركرد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   روزانه 19235  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 16 -   روزانه 19237  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19238  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19239  دانشگاه شيراز
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19240  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 13 -   روزانه 19241  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19242  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19243  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19244  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19245  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19246  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 -   روزانه 19247  دانشگاه صنعتي شاهرود

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -  روزانه 19248  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   روزانه 19249  دانشگاه صنعتي شيراز
توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -  روزانه 19250  دانشگاه صنعتي قم

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 -   روزانه 19251  كرمانشاهدانشگاه صنعتي 
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -  روزانه 19252  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19253  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 14 -  روزانه 19254  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19255  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  روزانه 19256  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19257  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -   روزانه 19258  دانشگاه كاشان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   روزانه 19259  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19260  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19261  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -   روزانه 19262  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19263  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19264  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 - 19 

هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره
 نانوالكترونيك

 روزانه 19265  دانشگاه بناب

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19266  دانشگاه بيرجند

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19267  دانشگاه تبريز

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19268  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 پرورشآموزش و 
- 6 

هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره
 نانوالكترونيك

 روزانه 19269  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19270  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19271  دانشگاه تفرش

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19272  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19273  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19274  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19275  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
هاي ميكرو و برق گرايش افزارهمهندسي 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19276  دانشگاه سمنان

 - 12 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19277  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19278  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19279  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 9 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19281  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19282  دانشگاه شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19283  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19284  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19285  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 14 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19286  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 9 
ميكرو و  هايمهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19287  دانشگاه صنعتي شاهرود

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
- 6 

هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره
 نانوالكترونيك

 روزانه 19288  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19289  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه - 12 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19290  دانشگاه صنعتي قم

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19291  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 7 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19292  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19293  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19294  دانشگاه صنعتي همدان

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19295  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19296  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19297  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19298  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19299  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 9 
ميكرو و هاي مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19300  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19301  دانشگاه اصفهان

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19302  دانشگاه تفرش

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19303  دانشگاه تهران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 11 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 ديجيتالالكترونيك 
 روزانه 19304  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19305  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 9 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19306  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 8 
هاي سيستممهندسي برق گرايش 
 الكترونيك ديجيتال

 روزانه 19307  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19309  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
- 17 

هاي مهندسي برق گرايش سيستم
 الكترونيك ديجيتال

 روزانه 19310  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19311  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 18 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19312  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19313  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19314  بندر عباس - دانشگاه هرمزگان

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19315  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 19316  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 15 -

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 19317  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 10 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19318  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 7 -

پذيرفته شده متعهد به 
مسلح جذب در نيرو هاي 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 

 (استتار، فريب و اختفا)
 روزانه 19319  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

سايت (درج شده در 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 

 (استتار، فريب و اختفا)
 روزانه 19320  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1(كد ضريب مهندسي برق  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 19321  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 روزانه 19322  تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان دانشگاه اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - 
 روزانه 19323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - 
 روزانه 19324  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19325  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 19326  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19327  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش كاربرد پرتوهااي مهندسي هسته 2 -
اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 2 -   روزانه 19328  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 3 -  روزانه 19329  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 19330  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 19331  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 19332  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 19333  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19334  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 19335  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  راكتوراي گرايش مهندسي مهندسي هسته 1 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19336  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 -   روزانه 19337  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري 
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -   روزانه 19338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 -   روزانه 19339  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك پرتوپزشكياي گرايش مهندسي مهندسي هسته 5 -  روزانه 19340  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -  روزانه 19341  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -  روزانه 19342  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19343  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 7 -

 روزانه 19344  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي فتونيك 12 - 
 روزانه 19345  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 19346  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 6 -

 - 5 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 روزانه 19347  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 روزانه 19348  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 روزانه 19349  دانشگاه تهران

مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك خودرو 10 -   روزانه 19350  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 19351  تهران -طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي متريونيك 2 - 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19352  دانشگاه اروميه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   نوبت دوم 19353  دانشگاه اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -  دومنوبت  19354  دانشگاه بيرجند  
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   نوبت دوم 19355  دانشگاه تبريز
 نوبت دوم 26294  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19356  دانشگاه تهران
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19357  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19358  دانشگاه زنجان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -  نوبت دوم 19359  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -  نوبت دوم 19360  تهران -دانشگاه شاهد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19361  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19362  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -   نوبت دوم 19363  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   نوبت دوم 19364  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19365  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19366  دانشگاه صنعتي شاهرود

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -  نوبت دوم 19367  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19368  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19369  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19370  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  نوبت دوم 19371  نوشهر -دريايي امام خميني (ره ) دانشگاه علوم 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   نوبت دوم 19372  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   نوبت دوم 19373  دانشگاه كاشان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19374  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19375  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 - 5 

هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره
 نانوالكترونيك

 نوبت دوم 19376  دانشگاه بيرجند

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19377  دانشگاه تبريز

 - 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19378  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نوبت دوم 26295  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   نانوالكترونيك

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19379  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19380  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19381  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19382  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19384  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19385  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19386  دانشگاه صنعتي شاهرود
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19387  صنعتي مالك اشتردانشگاه 

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19388  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19389  دانشگاه صنعتي همدان

 - 1 
ميكرو و هاي مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19390  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19391  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19392  دانشگاه اصفهان

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19393  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19394  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19395  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19396  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19397  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 ديجيتالالكترونيك 
 نوبت دوم 19398  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19399  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19400  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
هاي گرايش سيستممهندسي برق 

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19401  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19402  دانشگاه يزد

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 19403  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 19404  هوايي (شهيد ستاري) دانشگاه علوم و فنون مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 

 (استتار، فريب و اختفا)
 نوبت دوم 19405  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 19406  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 19407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كاربرد پرتوهااي گرايش مهندسي هسته 1 - 
اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -   نوبت دوم 19408  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
 نوبت دوم 19409  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 19410  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 2 -

 - 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19411  دانشگاه اروميه

 - 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19412  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19413  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 19414  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي متريونيك 1 - 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 13 - آموزش محور  مجازي دولتي 19415  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 

 13 - آموزش محور
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 مجازي دولتي 19416  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -  پرديس خودگردان 19417  اروميهدانشگاه 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -  پرديس خودگردان 19418  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -  پرديس خودگردان 19419  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -  پرديس خودگردان 19420  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -  پرديس خودگردان 19421  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19422  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
خودگردانپرديس  19423  كرمانشاه -دانشگاه رازي   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19425  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19426  دانشگاه صنعتي شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
خودگردان پرديس 19427  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  
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 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 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

- 4 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19428  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19429  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 15 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19430  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19431  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19432  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19433  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك خودگردان پرديس 19434  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19435  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
 پرديس خودگردان 19436  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيهستهمهندسي  2 -  پرديس خودگردان 19437  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -  پرديس خودگردان 19438  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك مهندسي پرتوپزشكياي گرايش مهندسي هسته 3 -  پرديس خودگردان 19439  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19440  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 2 -

مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك خودرو 3 -   پرديس خودگردان 19441  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   پيام نور 19442  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   پيام نور 19443  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 - 8 

هاي ميكرو و برق گرايش افزارهمهندسي 
 نانوالكترونيك

 پيام نور 19444  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 19445  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -  غيرانتفاعي 19446  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   غيرانتفاعي 19447  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19448  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   غيرانتفاعي 19449  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19450  بابل -غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران دانشگاه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 18 -   غيرانتفاعي 19451  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 19452  تهران -خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -   غيرانتفاعي 19453  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   غيرانتفاعي 19454  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  4 -   غيرانتفاعي 19455  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   غيرانتفاعي 19456  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 14 -   غيرانتفاعي 19457  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   غيرانتفاعي 19458  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   غيرانتفاعي 19459  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  18 -   غيرانتفاعي 19460  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -   غيرانتفاعي 19461  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   غيرانتفاعي 19462  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   غيرانتفاعي 19463  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   غيرانتفاعي 19464  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 
الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  12 -   غيرانتفاعي 19465  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  10 -  غيرانتفاعي 19466  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   غيرانتفاعي 19467  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   غيرانتفاعي 19468  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   غيرانتفاعي 19469  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   غيرانتفاعي 19470  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش 
برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي  8 -   غيرانتفاعي 19471  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   غيرانتفاعي 19472  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
 - 10 

هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره
 نانوالكترونيك

 غيرانتفاعي 19473  شيراز -پاسارگاد موسسه غيرانتفاعي 

 - 15 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 غيرانتفاعي 19474  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 غيرانتفاعي 19475  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19476  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 16 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19477  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 ديجيتالالكترونيك 
 غيرانتفاعي 19478  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19479  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19480  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19481  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 

 - 17 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19482  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 2 
هاي سيستممهندسي برق گرايش 
 الكترونيك ديجيتال

 غيرانتفاعي 19483  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19484  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19485  كاشان -عالمه فيض كاشاني موسسه غيرانتفاعي 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 19486  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19487  دانشگاه اراك هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  10 -  

 روزانه 19488  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 روزانه 19489  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 19490  شهرضا)

 روزانه 19491  دانشگاه بناب هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19492  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 19493  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19494  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  6 - 
 روزانه 19495  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 19496  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 

رسمي يا  ويژه فرهنگيان
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19497  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -

 روزانه 19498  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
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 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 19499  دانشگاه تفرش هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19500  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

شده متعهد به  پذيرفته
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 19501  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 -

 روزانه 19502  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19503  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 19504  دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 روزانه 19505  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 19506  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19507  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19508  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19509  دانشگاه شهركرد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 روزانه 19510  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 

محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور  روزانه 19511  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 -

 روزانه 19512  چمران اهوازدانشگاه شهيد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 17 - 
 روزانه 19513  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 روزانه 19514  دانشگاه شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19515  دانشگاه صنعتي اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 21 - 
 روزانه 19516  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 19517  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 19518  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
محل اجراي پروژه 

پژوهشكده بهره برداري 
 ايمن شبكه مي باشد

 روزانه 19519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -

 روزانه 19520  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19521  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  9 - 
 روزانه 19522  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 19523  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

اخذ رساله كارشناسي 
احراز ارشد منوط به 

 شرايط دانشكده است.
 روزانه 19524  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19525  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 روزانه 19526  دانشگاه صنعتي كرمانشاه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19527  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19528  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19529  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 19530  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19531  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19532  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19533  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  23 - 
 روزانه 19534  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 19535  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19536  بابلسر -مازندران دانشگاه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19537  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 19538  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 - 7 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19539  دانشگاه اراك

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19540  دانشگاه اروميه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19541  دانشگاه اصفهان

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19542  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19543  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19544  دانشگاه تبريز

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19545  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 7 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19546  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19547  دانشگاه تربيت مدرس

 - 12 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19548  دانشگاه تفرش

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19549  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19550  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19551  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19552  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19553  دانشگاه زابل

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19554  دانشگاه زنجان

 - 9 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19555  دانشگاه سمنان

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19556  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 14 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19557  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 11 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19558  دانشگاه شهركرد

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19561  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 19560  صنعتي شهداي هويزه)

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 روزانه 19562  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 21 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19563  دانشگاه صنعتي اراك

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19564  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 11 
برق گرايش الكترونيك قدرت و  مهندسي
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19565  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19566  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19567  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 11 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19568  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 13 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19569  دانشگاه صنعتي شاهرود

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
- 10 

 مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19570  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19571  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19572  دانشگاه صنعتي قم

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19573  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) 

دفاع و به استخدام وزارت 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

- 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 19574  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19575  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19576  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19577  دانشگاه صنعتي همدان

 - 14 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 روزانه 19578  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19579  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19580  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19581  دانشگاه كاشان

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19582  سنندج -دانشگاه كردستان 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19583  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19584  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 12 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19585  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19586  دانشگاه مالير

 - 8 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19587  دانشگاه يزد

 - 12 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19588  دانشگاه اروميه

 - 6 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19589  دانشگاه تبريز

 - 7 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19590  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 7 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19591  دانشگاه سمنان

محل تحصيل پرديس فني 
مهندسي شهيد عباسپورو  - 8 

ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم

 روزانه 19592  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19593  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 15 
ريزي و برق گرايش برنامهمهندسي 

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19594  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 

 - 6 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 روزانه 19595  دانشگاه تبريز

 - 6 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 روزانه 19596  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 19597  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 7 -

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19598  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

دانشكده محل تحصيل 
 مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19599  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19600  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

دانشكده محل تحصيل 
 فناوري هاي نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19601  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19602  دانشگاه كاشان

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 19603  تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه 

 - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 19604  دانشگاه جيرفت

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 19605  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19606  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19607  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
در نيرو هاي مسلح جذب 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19608  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
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 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي توسط 

سه دانشكده برق، مكانيك و 
 فيزيك انجام مي شود

- 6 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19609  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19610  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19611  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 مهندسي انرژيدانشكده 

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19612  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 19613  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 12 - 
محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 19614  مدرس دانشگاه تربيت هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي مكانيك و انرژي  روزانه 19615  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 -

 روزانه 19616  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 

وزارت پيماني شاغل در 
 آموزش و پرورش

- 2 
 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها

 (ويژه فرهنگيان)
 روزانه 19617  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 19618  دانشگاه اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
دومنوبت  19619  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -   
 نوبت دوم 19620  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19621  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19622  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19623  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19624  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19625  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 26288  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   هاي قدرتگرايش سيستممهندسي برق  7 - 
 نوبت دوم 19626  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19627  دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19628  زنجاندانشگاه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19629  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19630  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -
محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور  نوبت دوم 19631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  6 -

 نوبت دوم 19632  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 نوبت دوم 19633  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 19634  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 نوبت دوم 19635  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
دومنوبت  19636  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -   
 نوبت دوم 19637  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19638  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19639  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19640  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19641  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19642  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19643  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  3 - 
 نوبت دوم 19644  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19645  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19646  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 - 2 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 نوبت دوم 19647  دانشگاه اراك
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19648  دانشگاه اروميه

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19649  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19650  بيرجند دانشگاه

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19651  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19652  دانشگاه تبريز

 - 2 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19653  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 نوبت دوم 26296  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   هاي الكتريكيماشين

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19654  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19655  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19656  دانشگاه زابل

 - 2 
گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي برق 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19657  دانشگاه زنجان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19658  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19659  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19660  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19661  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19662  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19663  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
و شرايط علمي الزم  دفاع

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

- 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 19665  )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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19664  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19666  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19667  دانشگاه صنعتي همدان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19668  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19669  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19670  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19671  دانشگاه كاشان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19672  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19673  رشت -گيالن دانشگاه 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19674  دانشگاه يزد

 - 3 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 نوبت دوم 19675  دانشگاه اروميه

 - 4 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستممديريت 
 نوبت دوم 19676  دانشگاه تبريز

 - 2 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 نوبت دوم 19677  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 2 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 الكتريكيهاي انرژي مديريت سيستم
 نوبت دوم 19678  دانشگاه سمنان

محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور - 3 

ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم

 نوبت دوم 19679  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 نوبت دوم 19680  دانشگاه تبريز

 - 1 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 نوبت دوم 19681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 19682  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 19683  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 19684  دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 19685  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 19686  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 19687  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
محل تحصيل دانشكده 

مكانيك و انرژيمهندسي   نوبت دوم 19688  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش

- 1 
 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها

 (ويژه فرهنگيان)
 نوبت دوم 19689  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مجازي دولتي 19690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19691  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور

 25 - آموزش محور
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 مجازي دولتي 19692  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 26 - آموزش محور
 ريزي ومهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 مجازي دولتي 19693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 7 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 مجازي دولتي 19694  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19695  دانشگاه اروميه قدرت هايمهندسي برق گرايش سيستم 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19696  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19697  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19698  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19699  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19700  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19701  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -

پروژه محل اجراي 
پژوهشكده بهره برداري 

 ايمن شبكه مي باشد
 پرديس خودگردان 19702  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19703  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19704  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19705  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
برق گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي 
 هاي الكتريكيماشين

 پرديس خودگردان 19706  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19707  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
پرديس محل تحصيل  -

 خودگردان دانشگاه
- 4 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 پرديس خودگردان 19708  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
خودگردانپرديس  19709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19711  شيراز دانشگاه صنعتي

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19712  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 پرديس خودگردان 19713  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 پرديس خودگردان 19714  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي برقي سامانهمهندسي برق گرايش 

 حمل و نقل
 پرديس خودگردان 19715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 پرديس خودگردان 19716  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 19717  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 



 
 

 277  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 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 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 19718  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -
 غيرانتفاعي 19719  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19720  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19721  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19722  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 19 - 
 غيرانتفاعي 19723  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 19724  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19725  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19726  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19727  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19728  بروجرد -آفرينش علم گسترموسسه غيرانتفاعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19729  موسسه غيرانتفاعي آمل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19730  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 19731  اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال موسسه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 19732  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19733  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 غيرانتفاعي 19734  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19735  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 غيرانتفاعي 19736  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19737  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 19738  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 غيرانتفاعي 19739  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 19740  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي قدرتسيستم مهندسي برق گرايش 10 - 
 غيرانتفاعي 19741  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 19742  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 غيرانتفاعي 19743  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 19744  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19745  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19746  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19747  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19748  ساوه -غيرانتفاعي دانشستان موسسه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19749  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19750  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19751  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 غيرانتفاعي 19752  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 19753  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 غيرانتفاعي 19754  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 19755  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 

 غيرانتفاعي 19756  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19757  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 19758  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19759  كاشان -كاشاني  موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 19760  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19761  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19762  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  10 - 
 غيرانتفاعي 19763  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19764  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 19 - 
 غيرانتفاعي 19765  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي قدرتگرايش سيستم مهندسي برق 10 - 
 غيرانتفاعي 19766  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19767  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19768  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 19769  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 غيرانتفاعي 19770  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19771  تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19772  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19773  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 10 
و مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19774  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19775  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19776  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19777  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19778  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19779  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19780  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 2 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19781  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19782  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 20 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 الكتريكيهاي انرژي مديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19783  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19784  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 5 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19785  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 10 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19786  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 8 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستممديريت 
 غيرانتفاعي 19787  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 

 - 20 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19788  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 15 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 غيرانتفاعي 19789  زند شيرازموسسه غيرانتفاعي 

 غيرانتفاعي 19790  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 5 - 

 10 - آموزش محور
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 مجازي غيرانتفاعي 19791  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19792  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -  

 روزانه 19793  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 روزانه 19794  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19795  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش

 روزانه 19796  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 19797  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 روزانه 19798  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 19799  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -

 روزانه 19800  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 روزانه 19801  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 
 روزانه 19802  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19803  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات  14 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19804  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 16 -
 روزانه 19805  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19806  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  برق گرايش مخابرات ميدان و موجمهندسي  6 - 
 روزانه 19807  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 
 روزانه 19808  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19809  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  10 - 
 روزانه 19810  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 
 روزانه 19811  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 - 

كارشناسي اخذ رساله 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
 روزانه 19812  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 14 -

 روزانه 19813  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19814  دانشگاه صنعتي قم مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 19815  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -

 روزانه 19816  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 
 روزانه 19817  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 19 - 

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19818  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -

 روزانه 19819  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19820  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19821  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 روزانه 19822  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - 
 روزانه 19823  دانشگاه تبريز گرايش مخابرات نوري مهندسي برق 4 - 
 روزانه 19824  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 7 - 
 نوبت دوم 19825  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19826  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19827  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 نوبت دوم 19828  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 26291  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  5 - 
 نوبت دوم 19829  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 نوبت دوم 19830  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19831  تهران -دانشگاه شاهد  گرايش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق  5 -
 نوبت دوم 19832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 19833  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
 نوبت دوم 19834  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19835  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  9 - 
 نوبت دوم 19836  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19837  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 19838  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -

 نوبت دوم 19839  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 نوبت دوم 19840  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 

پذيرفته شده متعهد به 
مسلح جذب درنيروهاي 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 19841  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -

 نوبت دوم 19842  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19843  دانشگاه كاشان ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات  4 - 
 نوبت دوم 19844  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19845  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19846  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19847  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
 پرديس خودگردان 19849  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19850  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 -
 غيرانتفاعي 19851  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  8 - 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19852  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -  

 روزانه 19853  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 روزانه 19854  دانشگاه بجنورد مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  12 - 
 روزانه 19855  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - 
 روزانه 19856  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 روزانه 19857  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19858  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 17 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19859  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -

 روزانه 19860  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 روزانه 19861  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد  -انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده  -
 برق

 روزانه 19862  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شده متعهد به پذيرفته 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد  -انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده  -
 كامپيوتر

 روزانه 19863  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -

 روزانه 19864  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 23 - 
 روزانه 19865  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19866  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 31 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19867  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 -
 روزانه 19868  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 روزانه 19869  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 
 روزانه 19870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 روزانه 19871  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 روزانه 19872  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 روزانه 19873  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19874  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سيستممهندسي برق گرايش مخابرات  9 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 19875  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
 روزانه 19876  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19877  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 
 روزانه 19878  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 روزانه 19879  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19880  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 
 روزانه 19881  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 24 - 

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
 روزانه 19882  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 25 -

 روزانه 19883  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19884  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -

 روزانه 19885  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 - 
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 19886  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  8 -

 روزانه 19887  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19888  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

ويژه شاغلين نيروهاي 
انتهاي شرايط در  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19889  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -

 روزانه 19890  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 روزانه 19891  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19892  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - 
 روزانه 19893  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19894  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19895  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 - 4 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 روزانه 19896  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 15 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19897  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
- 8 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 روزانه 19899  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

 (درج شده در سايت
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19900  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 8 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19901  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19902  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 روزانه 19903  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 12 - 
 روزانه 19904  دانشگاه تهران هاي مخابراتيشبكهمهندسي برق گرايش  4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 19905  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 12 -

 روزانه 19906  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتيهاي مهندسي برق گرايش شبكه 5 - 
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

 انتهاي دفترچه

 روزانه 19907  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي برق گرايش الكترواكوستيك 15 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 19909  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19908  سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و  مهندسي صدا 9 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19910  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) مهندسي مخابرات امنيتي - 19
 نوبت دوم 19911  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19912  دانشگاه اصفهان سيستممهندسي برق گرايش مخابرات  3 - 
 نوبت دوم 19913  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 19914  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 -
 نوبت دوم 19915  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 نوبت دوم 19916  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - 
 نوبت دوم 26292  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19917  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19918  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19919  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 نوبت دوم 19920  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
دوم نوبت 19921  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -   
 نوبت دوم 19922  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19923  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 نوبت دوم 19924  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19925  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19926  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19927  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 19928  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

 نوبت دوم 19929  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19930  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
مردفقط  -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 19931  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -

 نوبت دوم 19932  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19933  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19934  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  2 - 
 نوبت دوم 19935  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 - 1 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 نوبت دوم 19936  دانشگاه تهران

 - 3 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19938  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 2 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19939  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 19940  دانشگاه تهران هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 1 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 19941  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 1 -

پذيرفته شدگان در "
بودن شرايط  صورت دارا

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 19942  شيراز)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل  مهندسي برق گرايش الكترواكوستيك 15 -

 مجازي دولتي 19943  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19944  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19945  دانشگاه اروميه مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19946  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -

 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 19947  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19948  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 پرديس خودگردان 19949  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 پرديس خودگردان 19950  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19951  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19952  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 پرديس خودگردان 19953  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 غيرانتفاعي 19954  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 19955  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -

 غيرانتفاعي 19956  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19957  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19958  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 19959  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 غيرانتفاعي 19960  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19961  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19962  مشهد -غيرانتفاعي خراسان موسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 17 - 
 غيرانتفاعي 19963  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 

 غيرانتفاعي 19964  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19965  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  2 - 
 غيرانتفاعي 19966  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 غيرانتفاعي 19967  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19968  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 - 20 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 غيرانتفاعي 19969  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19970  دانشگاه اراك كنترلمهندسي برق گرايش  7 -  

 روزانه 19971  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19972  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 



 
 

 285  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19973  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19974  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19975  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19976  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -

 روزانه 19977  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19978  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19979  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19980  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 24 - 
 روزانه 19981  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 
 روزانه 19982  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 روزانه 19983  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19984  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19985  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 18 -
 روزانه 19986  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19987  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 

محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور  روزانه 19988  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 16 -

 روزانه 19989  دانشگاه شهيد چمران اهواز كنترلمهندسي برق گرايش  5 - 
 روزانه 19990  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19991  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي برق گرايش كنترل 21 - 
 روزانه 19992  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 روزانه 19993  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19994  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 21 - 
 روزانه 19995  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 
 روزانه 19996  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 19997  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 21 - 

اخذ رساله كارشناسي 
ارشد منوط به احراز 

 شرايط دانشكده است.
 روزانه 19998  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش كنترل 9 -

 روزانه 19999  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20000  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 7 -

 روزانه 20001  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 16 - 
 روزانه 20002  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 

پذيرفته شدگان در "
بودن شرايط صورت دارا 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20003  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 8 -

 روزانه 20004  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 
 روزانه 20005  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 20006  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 17 - 
 روزانه 20007  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 

 روزانه 20008  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل 11 - فقط مرد
 روزانه 20009  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 20010  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
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 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20011  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 روزانه 20012  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20013  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 روزانه 20014  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 روزانه 20015  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 20016  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  عاليممهندسي كنترل و  7 -

 نوبت دوم 20017  دانشگاه اراك مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20018  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20019  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20020  دانشگاه بيرجند گرايش كنترلمهندسي برق  4 - 
 نوبت دوم 20021  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20022  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 نوبت دوم 26293  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 20023  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 20024  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20025  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20026  سمناندانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20027  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور  نوبت دوم 20028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -

 نوبت دوم 20029  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 نوبت دوم 20030  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20031  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
دومنوبت  20032  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 5 -   

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 20033  دانشگاه صنعتي مالك اشتر كنترلمهندسي برق گرايش  8 -

 نوبت دوم 20034  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 نوبت دوم 20035  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
دومنوبت  20036  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 1 -   
 نوبت دوم 20037  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 20038  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20039  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
دومنوبت  20040  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 1 -   
 نوبت دوم 20041  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 نوبت دوم 20042  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20043  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 20044  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  عاليم مهندسي كنترل و 1 -

 مجازي دولتي 20045  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20046  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20047  دانشگاه تربيت مدرس برق گرايش كنترلمهندسي  2 -
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 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
پرديس محل تحصيل  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20048  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20049  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
 پرديس خودگردان 20050  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20051  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20052  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20053  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20054  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
 غيرانتفاعي 20055  تهران -غيرانتفاعي خاتم دانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20056  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 غيرانتفاعي 20057  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20058  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 غيرانتفاعي 20059  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 غيرانتفاعي 20060  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 غيرانتفاعي 20061  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 غيرانتفاعي 20062  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20063  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 غيرانتفاعي 20064  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 

 غيرانتفاعي 20065  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20066  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 غيرانتفاعي 20067  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 
 غيرانتفاعي 20068  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 

 ) 6مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 20069  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -  

 روزانه 20070  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 - 
 روزانه 20071  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 روزانه 20072  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 روزانه 20073  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 
 روزانه 20074  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 روزانه 20075  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 روزانه 20076  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20077  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -
 روزانه 20078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پزشكي گرايش بيوالكتريكمهندسي  7 - 
 روزانه 20079  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 روزانه 20080  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 20081  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  13 -
 روزانه 20082  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 روزانه 20083  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

اخذ رساله كارشناسي 
احراز  ارشد منوط به

 شرايط دانشكده است.
 روزانه 20084  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 11 -

 روزانه 20085  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 
 روزانه 20086  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - 
 روزانه 20087  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - 
 روزانه 20088  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 20089  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 6 -

 - 3 
مهندسي پزشكي گرايش رايانش تصاوير 

 پزشكي
 روزانه 20090  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
-مهندسي پزشكي گرايش مهندسي عصبي

 شناختي
 روزانه 20091  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مجري برنامه دانشكده 
 مهندسي برق است.

 روزانه 20092  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دكتري مستقيم علوم و مهندسي اعصاب 4 -
 نوبت دوم 20093  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 
 نوبت دوم 20094  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - 
 نوبت دوم 20095  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 20096  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 
 نوبت دوم 20097  دانشگاه سمنان بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20098  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -
 نوبت دوم 20099  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 20100  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  4 - 
 نوبت دوم 20101  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 20102  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 20103  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 
 نوبت دوم 20104  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 
 - 3 

مهندسي پزشكي گرايش رايانش تصاوير 
 پزشكي

 نوبت دوم 20105  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 مجازي دولتي 20106  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 25 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20107  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 -
 پرديس خودگردان 20108  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 20109  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20110  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20111  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  8 -

 غيرانتفاعي 20112  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 20113  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  15 -

 غيرانتفاعي 20114  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20115  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - 
 غيرانتفاعي 20116  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي  20 - 
 غيرانتفاعي 20117  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20118  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - 
 غيرانتفاعي 20119  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20120  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 غيرانتفاعي 20121  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 
 غيرانتفاعي 20122  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 غيرانتفاعي 20123  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 غيرانتفاعي 20124  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20125  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20126  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20127  اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 غيرانتفاعي 20128  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  ) 7مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20129  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 5 -  

 روزانه 20130  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 روزانه 20131  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 20132  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20133  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكاترونيك 12 -

 روزانه 20134  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 20135  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 20136  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 20137  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 20138  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 20139  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 20140  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 20141  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 2 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
شرايط علمي الزم  دفاع و

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 مهندسي مكاترونيك 11 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 20142  شهر اصفهان)

 روزانه 20143  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 20144  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 مهندسي مكاترونيك 21 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 20145  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 20146  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 20147  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 20148  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 20149  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20150  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20151  دانشگاه اصفهان مكاترونيكمهندسي  1 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20152  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 1 -
 نوبت دوم 20153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 20154  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 مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 مهندسي مكاترونيك 11 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 20155  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 20156  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20157  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 7مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 20158  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي مكاترونيك 1 -
 نوبت دوم 20159  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي مكاترونيك 9 - 
 نوبت دوم 20160  عالي بم مجتمع آموزش مهندسي مكاترونيك 2 - 
 مهندسي مكاترونيك 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20161  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 2 -

 غيرانتفاعي 20163  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 20164  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 15 -

 غيرانتفاعي 20165  تبريز -غيرانتفاعي سراج موسسه  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 ) 8مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

محل تحصيل دانشكده 
 11 -  فناوري هاي نوين

 -مهندسي فناوري ماهواره گرايش برق 
 مخابرات

 روزانه 20166  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
 -مهندسي فناوري ماهواره گرايش برق 

 مخابرات
 پرديس خودگردان 20167  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه 

 ) 9مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
  فقط مرد -دفترچه 

 مهندسي برق گرايش رادار 15 -
وابسته به  -دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء(ص)

 روزانه 20168  تهران -ارتش جمهوري اسالمي ايران

 ) 1مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20169  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 -  

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي معدن تهران

 روزانه 20170  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
 روزانه 20171  سمناندانشگاه  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 - 

محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 20172  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 -
 روزانه 20173  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 روزانه 20174  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 روزانه 20175  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش اكتشافمهندسي نفت  5 - 
 روزانه 20176  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 10 - 
 روزانه 20177  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 نوبت دوم 20178  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي معدن تهران

 نوبت دوم 20179  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -
 نوبت دوم 20180  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 
 نوبت دوم 20181  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20182  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  اكتشافمهندسي نفت گرايش  2 - 
 نوبت دوم 20183  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 
 نوبت دوم 20184  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 
 پرديس خودگردان 20185  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20186  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 5 -  

 روزانه 20187  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي نفت گرايش حفاري 12 - 
 روزانه 20188  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش حفاري 12 - فقط مرد

 روزانه 20189  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نفت گرايش حفاري مهندسي 6 - 
 روزانه 20190  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 5 - 
 روزانه 20191  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 8 - 
 روزانه 20192  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 روزانه 20193  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20194  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20195  دانشگاه شهيد باهنر كرمان برداريمهندسي نفت گرايش بهره 12 -
 روزانه 20196  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 9 - 
 روزانه 20197  تحصيل واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 15 - 
 روزانه 20198  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 5 - 
 روزانه 20199  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 5 - 
 روزانه 20200  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 6 - 
 روزانه 20201  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20202  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 5 - 
 نوبت دوم 20203  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20204  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  حفاريمهندسي نفت گرايش  2 - 
 نوبت دوم 20205  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 3 - 
 نوبت دوم 20206  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 نوبت دوم 20207  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 پرديس خودگردان 20208  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20209  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20210  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20211  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 -
 غيرانتفاعي 20212  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي نفت گرايش حفاري 15 - 
 غيرانتفاعي 20213  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  بردارينفت گرايش بهرهمهندسي  15 - 

 ) 3مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20214  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 17 -  

 روزانه 20215  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 9 - 
 روزانه 20216  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 12 - 
 روزانه 20217  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 
 روزانه 20218  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي نفت گرايش مخازن 12 - 
 روزانه 20219  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 
 روزانه 20220  صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) دانشگاه مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20221  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 
 روزانه 20222  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 9 - 
 روزانه 20223  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20224  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - 
 روزانه 20225  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20226  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 14 - 

محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 20227  دانشگاه صنعت نفت مخازن هيدروكربوريمديريت  7 -
 نوبت دوم 20228  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 2 - 
 نوبت دوم 20229  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 5 - 
 نوبت دوم 20230  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 2 - 
 نوبت دوم 20231  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 1 - 
 نوبت دوم 20232  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 نوبت دوم 20233  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20234  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي نفت گرايش مخازن 17 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20235  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20236  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 2 -
 غيرانتفاعي 20237  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نفت گرايش مخازنمهندسي  15 - 

 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255
 روزانه 20238  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 -  

 روزانه 20239  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 
 روزانه 20240  تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه  مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
 روزانه 20241  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 - 
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 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20243  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 -
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
 روزانه 20242  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)

 روزانه 20244  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 - 
 روزانه 20245  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 16 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20246  پرديس ماهشهر)

 روزانه 20247  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20248  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 14 -

 روزانه 20249  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 16 - 
 روزانه 20250  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 12 - 
 روزانه 20251  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 روزانه 20252  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 - 
 روزانه 20253  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 14 - 
 روزانه 20254  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 3 - 
 روزانه 20255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 3 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 رنگ و پليمر مي باشد

 روزانه 20256  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 فناوري هاي نو مي باشد

 روزانه 20257  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 -
 روزانه 20258  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 4 - 
 روزانه 20259  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 شيمي

 روزانه 20260  دانشگاه تبريز پليمر گرايش طراحي مولكوليمهندسي  2 -
 روزانه 20261  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 4 - 
 روزانه 20262  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 7 - 
 روزانه 20263  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي طراحي مولكوليمهندسي پليمر گرايش  10 - 

پژوهش اين دوره، با 
حمايت صنعت الستيك 

 خواهد بود.
 روزانه 20264  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 5 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

شده در سايت (درج 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20265  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش الستيك 8 -

 روزانه 20266  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش بيوپليمر 3 - 
 روزانه 20267  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش بيوپليمر 4 - 
 نوبت دوم 20268  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20269  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20270  تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 - 
 نوبت دوم 20271  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
 نوبت دوم 20272  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)

 نوبت دوم 20273  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 
 نوبت دوم 20274  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20275  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 نوبت دوم 20276  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
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 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 20277  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 -
 نوبت دوم 20278  دانشگاه تهران پليمر گرايش نانو فناوريمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 20279  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 شيمي

 نوبت دوم 20280  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 2 -
 نوبت دوم 20281  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مولكوليمهندسي پليمر گرايش طراحي  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 20282  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش الستيك 7 -

 نوبت دوم 20283  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش بيوپليمر 2 - 
 نوبت دوم 20284  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش بيوپليمر 1 - 

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20285  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 -
 پرديس خودگردان 20286  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 3 - 

 ) 2مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255
 روزانه 20287  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  پليمريزاسيونمهندسي پليمر گرايش  7 -  

 روزانه 20288  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 5 - 
 روزانه 20289  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 10 - 
 نوبت دوم 20290  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 - 
 پرديس خودگردان 20291  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 1 - 

 ) 1مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20292  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 -  

 روزانه 20293  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 15 - 
 روزانه 20294  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 12 - 
 روزانه 20295  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل معماري كشتي گرايش سازه كشتي 7 - 
 نوبت دوم 20296  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 پرديس خودگردان 20297  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 ) 2مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20298  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 8 -  

 روزانه 20299  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 - 
 روزانه 20300  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 14 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20301  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 نوبت دوم 20302  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 5 - 
پذيرفته شده متعهد به 

جذب درنيروهاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 20303  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 پرديس خودگردان 20304  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - 
 ) 3مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

 مهندسي ساخت در صنايع دريايي 20 -  
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20305  پرديس بندرعباس)
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  ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -    روزانه 20306  دانشگاه اراك

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20307  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 18 -   روزانه 20308  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي 8 -   روزانه 20309  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20310  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   روزانه 20311  دانشگاه شيراز
گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي شيمي 14 -   روزانه 20312  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 12 -   روزانه 20313  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20314  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 - خوابگاهفاقد   روزانه 20315  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي وزارت 

دفاع و شرايط علمي الزم 
(درج شده در سايت 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 
به استخدام وزارت دفاع و 

نيروهاي مسلح در پشتيباني 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -  روزانه 20316  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20317  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي  9 -   روزانه 20318  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20319  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20320  دانشگاه كاشان
ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش  12 -   روزانه 20321  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20322  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 روزانه 20323  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 17 - 
 روزانه 20324  دانشگاه اصفهان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  4 - 
 روزانه 20325  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20326  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 - 

تحصيل پرديس دانشكده هاي دانشگاه تهران (محل 
 روزانه 20327  فني دانشكده فني فومن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 

 روزانه 20328  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)
 روزانه 20329  بوشهر -فارس دانشگاه خليج  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 26 - 
 روزانه 20330  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20331  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20332  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20333  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20334  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20335  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 
 روزانه 20336  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  10 - 
 روزانه 20337  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20338  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 روزانه 20339  دانشگاه صنعتي شاهرود فرآيندهاي جداسازي مهندسي شيمي گرايش 15 - 
 روزانه 20340  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20341  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20342  دانشگاه صنعتي قوچان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  19 - 
 روزانه 20343  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
 روزانه 20344  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20345  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  15 - 
 روزانه 20346  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20347  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 -
 روزانه 20348  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20349  گرگان -گلستان دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 
 روزانه 20350  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20351  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 23 - 
 روزانه 20352  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20353  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20354  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20355  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20356  دانشگاه بجنورد طراحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش  25 - 
 روزانه 20357  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20358  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 - 
 روزانه 20359  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 32 - 
متعهد به پذيرفته شده 

جذب در نيرو هاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20360  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 -

 روزانه 20361  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 - 
 روزانه 20362  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  17 - 
 روزانه 20363  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20364  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20365  باهنر كرمان دانشگاه شهيد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20366  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 24 - 
 روزانه 20367  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20368  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20369  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  10 - 
 روزانه 20370  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20371  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20372  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  طراحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش  1 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20373  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20374  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 19 - 

پذيرفته شدگان در "
دارا بودن شرايط صورت 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20375  مالك اشتردانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -

 روزانه 20376  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20377  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20378  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20379  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20380  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20381  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 19 - 
 روزانه 20382  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20383  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20384  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 23 - 
 روزانه 20385  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20386  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
 - 4 

سازي، شيمي گرايش مدلمهندسي 
 سازي و كنترلشبيه

 روزانه 20387  دانشگاه شيراز

 - 7 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20388  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 1 - فاقد خوابگاه
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20389  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20390  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20391  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 20392  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20393  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20394  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - 
 روزانه 20395  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20396  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20397  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 روزانه 20398  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 10 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20399  پرديس ماهشهر)

 روزانه 20400  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش محيط زيست مهندسي شيمي 18 - 
 روزانه 20401  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 20402  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20403  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 13 - 
 روزانه 20404  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20405  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 3 - 
 روزانه 20406  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 7 - 
 روزانه 20407  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 - 
 روزانه 20408  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 5 - 
 روزانه 20409  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 9 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20410  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 -
 روزانه 20411  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 - 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 15 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20412  پرديس ماهشهر)

 روزانه 20413  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 3 - 
 روزانه 20414  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 - 
 روزانه 20415  دانشگاه بناب مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 15 - 
 روزانه 20416  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 4 - 
 روزانه 20417  دانشگاه زنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 

محل تحصيل پرديس 
 علوم و فناوري هاي نوين

 روزانه 20418  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 13 -

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 روزانه 20419  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 25 -
 روزانه 20420  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 11 - 
 روزانه 20421  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
 روزانه 20422  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
 روزانه 20423  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 - 
 روزانه 20424  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20425  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 12 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20426  بوشهر -فارس  دانشگاه خليج مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20427  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20428  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20429  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20430  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
 روزانه 20431  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20432  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20433  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20434  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20435  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
 روزانه 20436  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20437  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 11 - 
 روزانه 20438  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 - 
 روزانه 20439  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 
 روزانه 20440  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 
 روزانه 20441  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي انتقالگرايش پديدهمهندسي شيمي  15 - 
 روزانه 20442  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 
 روزانه 20443  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 
 روزانه 20444  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان هاي انتقالپديدهمهندسي شيمي گرايش  13 - 
 روزانه 20445  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 - 
 روزانه 20446  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 20447  دانشگاه تهران شيمي گرايش زيست پزشكيمهندسي  6 -
 روزانه 20448  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 14 - 
 روزانه 20449  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 - 
 روزانه 20450  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20451  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 5 - 
 روزانه 20452  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 7 - 
 روزانه 20453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 20454  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 20455  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 20456  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20457  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 -

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20458  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20459  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20460  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20461  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20462  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 تهران محيط زيست

- 4 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20463  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20464  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20465  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20466  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
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  - 10 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20467  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20468  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20469  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20470  تهران - دانشگاه صنعتي شريف

 8 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20471  دانشگاه قم

محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 20472  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 20473  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 20474  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 -   نوبت دوم 20475  دانشگاه اراك
كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و  2 -   نوبت دوم 20476  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   نوبت دوم 20477  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
اشتر) دانشگاه صنعتي مالك 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -  نوبت دوم 20478  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   نوبت دوم 20479  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20480  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20481  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20482  دانشگاه كاشان
 نوبت دوم 20483  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20484  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20485  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20486  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  2 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
 نوبت دوم 20487  فني دانشكده فني فومن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
پرديس دانشكده هاي دانشگاه تهران (محل تحصيل 

 نوبت دوم 20488  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)
 نوبت دوم 20489  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20490  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20491  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  8 - 
 نوبت دوم 20492  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20493  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20494  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 نوبت دوم 20495  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20496  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20497  دانشگاه فردوسي مشهد جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  2 - 
 نوبت دوم 20498  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20499  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20500  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
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 اول دوم
   نوبت دوم 20501  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 -
 نوبت دوم 20502  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 - 
 نوبت دوم 20503  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20504  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20505  دانشگاه بجنورد فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  2 - 
 نوبت دوم 20506  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20507  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20508  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 نوبت دوم 20509  دانشگاه سمنان شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 20510  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - 
 نوبت دوم 20511  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20512  قوچاندانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 20513  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -

 نوبت دوم 20514  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 نوبت دوم 20515  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20516  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  7 - 
 نوبت دوم 20517  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20518  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20519  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20520  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20521  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20522  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 - 1 

سازي، گرايش مدل مهندسي شيمي
 سازي و كنترلشبيه

 نوبت دوم 20523  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 20524  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20525  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
دومنوبت  20526  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -   
 نوبت دوم 20527  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20528  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 20529  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20530  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20531  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20532  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1 - 
 نوبت دوم 20533  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1 - 
 نوبت دوم 20534  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20535  دانشگاه زنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 علوم و فناوري هاي نوين

 نوبت دوم 20536  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 -
 نوبت دوم 20537  دانشگاه صنعتي قوچان نانوفناوريمهندسي شيمي گرايش  4 - 
 نوبت دوم 20538  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20539  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
دومنوبت  20540  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 -   
 نوبت دوم 20541  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
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 اول دوم
 نوبت دوم 20542  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  پليمرمهندسي شيمي گرايش  3 - 
 نوبت دوم 20543  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20544  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20545  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20546  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20547  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20548  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20549  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 - 
 نوبت دوم 20550  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20551  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20552  دانشگاه تهران پزشكي مهندسي شيمي گرايش زيست 4 -
 نوبت دوم 20553  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 20554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 - 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 20555  تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 20556  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 20557  پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 20558  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
دومنوبت  20559  دانشگاه تهران  

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20560  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 - آموزش محور  مجازي دولتي 20561  دانشگاه كاشان
 مجازي دولتي 20562  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20563  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20564  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 25 - آموزش محور

 6 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستممهندسي 

 محيط زيست
 مجازي دولتي 20565  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   پرديس خودگردان 20566  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20567  دانشگاه تربيت مدرس جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20568  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 -
خودگردانپرديس  20569  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 -   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20570  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20571  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20572  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -

 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 20573  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 20574  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 20575  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20576  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 -
 پرديس خودگردان 20577  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 پرديس خودگردان 20578  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 
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 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20579  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 4 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 20580  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 10 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20581  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20582  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20583  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 -

 پرديس خودگردان 20584  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 1 - 
 پزشكي مهندسي شيمي گرايش زيست 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20585  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20586  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 1 -

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20588  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستممهندسي 

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 20589  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پيام نور 20590  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 - 8 

سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل
 سازي و كنترلشبيه

 پيام نور 20591  تهران شمال -استان تهران  دانشگاه پيام نور
 پيام نور 20592  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 پيام نور 20593  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 - 
 پيام نور 20594  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   غيرانتفاعي 20595  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
 غيرانتفاعي 20596  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 غيرانتفاعي 20597  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش فرآيندهاي جداسازي مهندسي شيمي 9 - 
 غيرانتفاعي 20598  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 غيرانتفاعي 20599  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 غيرانتفاعي 20600  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 غيرانتفاعي 20601  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 غيرانتفاعي 20602  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 غيرانتفاعي 20603  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 - 
 غيرانتفاعي 20604  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
 غيرانتفاعي 20605  اصفهان -دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 غيرانتفاعي 20606  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 غيرانتفاعي 20607  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 غيرانتفاعي 20608  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - 
 غيرانتفاعي 20609  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 10 - 
 - 4 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 غيرانتفاعي 20610  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20611  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20612  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

 غيرانتفاعي 20613  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 5 - 
 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 20614  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 13 -  
 روزانه 20615  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 20616  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - فقط زن
 روزانه 20617  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20618  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20619  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 20620  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 

در انتهاي دفترچه توضيحات  روزانه 20621  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20622  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 17 -

 روزانه 20623  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 20624  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20625  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20626  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -
 روزانه 20627  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20628  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20629  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينهمهندسي  11 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 20630  و مهندسي گلپايگان)

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

 روزانه 20632  پرديس گرمسار)
 روزانه 20631  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 20633  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 20634  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينهمهندسي  16 - 
 روزانه 20635  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20636  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 -
 روزانه 20637  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 20638  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20639  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 

 روزانه 20641  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - زنفقط 
 روزانه 20640  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20642  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 17 - 
 روزانه 20643  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستمبهينه مهندسي صنايع گرايش 14 - 
 روزانه 20644  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 11 -   روزانه 20645  دانشگاه تربيت مدرس
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -   روزانه 20646  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -   روزانه 20647  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -   روزانه 20648  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 روزانه 20649  دانشگاه تربيت مدرس وريبهرهمهندسي صنايع گرايش كيفيت و  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20650  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 7 -

 - 10 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 20651  دانشگاه تربيت مدرس

 - 3 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 20652  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 20653  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20654  دانشگاه اصفهان مهندسي حمل و نقل ريلي 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 20655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 14 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 20656  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 12 -
 نوبت دوم 20657  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 20658  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 20659  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - فقط زن
 نوبت دوم 20660  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20661  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20662  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  2 -

 نوبت دوم 20663  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 نوبت دوم 20664  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20665  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 20666  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 

تحصيل دانشكده فني دانشگاه صنعتي اصفهان (محل 
 نوبت دوم 20667  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 20668  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 نوبت دوم 20669  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 20670  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20671  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
دوم نوبت 20672  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 -   
 نوبت دوم 20673  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 20674  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -   نوبت دوم 20675  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -   نوبت دوم 20676  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

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 
نيروهاي مسلح در پشتيباني 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 20677  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 7 -

 - 2 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 نوبت دوم 20678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گرايش سيستم هاي مهندسي صنايع 

 اطالعاتي
 نوبت دوم 20679  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 20680  دانشگاه اصفهان مهندسي حمل و نقل ريلي 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي راه آهن
 نوبت دوم 20681  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 2 -

دانشكده محل تحصيل 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 20682  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 1 -

 مجازي دولتي 20683  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20684  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  12 - آموزش محور
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20685  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
تحصيل پرديس محل  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20686  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 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 20687  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20688  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20689  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20690  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20691  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -   پرديس خودگردان 20692  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 1 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 20693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 20694  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پيام نور 20695  مركز بين المللي عسلويه -نور استان بوشهر دانشگاه پيام  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 20696  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 20697  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 مجازي پيام نور 20698  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20699  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20700  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 20701  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20702  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20703  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 20704  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20705  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاسازي سيستمگرايش بهينهمهندسي صنايع  10 - 
 غيرانتفاعي 20706  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20707  يزد -هنر  دانشگاه غيرانتفاعي علم و هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20708  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20709  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 - 
 غيرانتفاعي 20710  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 20711  موسسه غيرانتفاعي ارشاد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -

 غيرانتفاعي 20712  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20713  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 غيرانتفاعي 20714  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20715  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 غيرانتفاعي 20716  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20717  اصفهان -غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  موسسه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20718  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 غيرانتفاعي 20719  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 17 - 
 غيرانتفاعي 20720  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينه مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 20721  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 20722  موسسه غيرانتفاعي كار هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -
 غيرانتفاعي 20723  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 غيرانتفاعي 20724  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 غيرانتفاعي 20725  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 20726  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 غيرانتفاعي 20727  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 -   غيرانتفاعي 20728  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 -   غيرانتفاعي 20729  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
 - 18 

مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و 
 فناوري

 غيرانتفاعي 20730  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 20731  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  وريگرايش كيفيت و بهرهمهندسي صنايع  10 -
 - 10 

مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 
 اطالعاتي

 غيرانتفاعي 20732  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 مجازي غيرانتفاعي 20733  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 25 - آموزش محور
 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 20734  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -  
 روزانه 20735  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 20736  دانشگاه تهران هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20737  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 -

 هاي كالنگرايش سيستممهندسي صنايع  11 - 
تهران (محل تحصيل كرج  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 20738  دانشكده فني و مهندسي)
 روزانه 20739  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 20740  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 20741  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنصنايع گرايش سيستم مهندسي 7 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20742  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -
 روزانه 20743  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 20744  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 20745  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 20746  مشهددانشگاه فردوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 روزانه 20747  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 20748  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 20749  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 4 - 

تحصيل دانشكده محل 
 حكمراني

 روزانه 20750  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 8 -
 روزانه 20751  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 7 - 
 نوبت دوم 20752  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20753  دانشگاه تهران هاي كالنسيستممهندسي صنايع گرايش  4 - 
 هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 

تهران (محل تحصيل كرج  -دانشگاه خوارزمي 
 نوبت دوم 20754  دانشكده فني و مهندسي)

 نوبت دوم 20755  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20756  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنگرايش سيستممهندسي صنايع  4 - 
 نوبت دوم 20757  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 20758  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 20759  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 20760  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20761  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حكمراني

 نوبت دوم 20762  دانشگاه تهران صنايع گرايش آينده پژوهيمهندسي  7 -
 نوبت دوم 20763  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 5 - 
 مجازي دولتي 20764  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 13 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 20765  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20766  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -
 پيام نور 20767  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20768  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20769  كيشمركز بين المللي  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 مجازي پيام نور 20770  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20771  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 20772  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20773  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  كالنهاي مهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 20774  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20775  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 20776  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20777  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 20778  بابل -علوم و فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 20779  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 - 
 غيرانتفاعي 20780  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - 
 غيرانتفاعي 20781  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي كالنسيستممهندسي صنايع گرايش  15 - 
 غيرانتفاعي 20782  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 

 غيرانتفاعي 20783  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 5 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20784  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 5 - مردفقط 

 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20785  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 -  

 روزانه 20786  تهران -خوارزمي دانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20787  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 - 
 روزانه 20788  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 - 
 روزانه 20789  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 20790  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 15 -

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -   روزانه 20791  دانشگاه اصفهان
لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش  11 -   روزانه 20792  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 -   روزانه 20793  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -  روزانه 20794  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيرو هاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 -  روزانه 20795  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 -   روزانه 20796  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 -   روزانه 20797  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 -   روزانه 20798  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -   روزانه 20799  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -   روزانه 20800  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 -   روزانه 20801  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
لجستيك و زنجيره تأمين مهندسي صنايع گرايش 12 -   روزانه 20802  سنندج -دانشگاه كردستان 
 روزانه 20803  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - 

محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 20804  دانشگاه صنعت نفت مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 -
 روزانه 20805  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 - 

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 

شرايط در  -خواهند آمد. 
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20806  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 7 -

 روزانه 20807  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 20808  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 -

 نوبت دوم 20809  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 1 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 20810  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  صنايع گرايش مهندسي ماليمهندسي  7 - 
 نوبت دوم 20811  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 4 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 20812  دانشگاه ميبد مالي مهندسي صنايع گرايش مهندسي 2 -

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20813  دانشگاه اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -   نوبت دوم 20814  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره  2 -  نوبت دوم 20815  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20816  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20817  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -   نوبت دوم 20819  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -  تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 نوبت دوم 20818  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -   نوبت دوم 20820  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -   نوبت دوم 20821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 20822  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 20823  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پروژهمهندسي صنايع گرايش مديريت  7 -

 نوبت دوم 20824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 1 - 
 نوبت دوم 20825  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - 
 مجازي دولتي 20826  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 13 - آموزش محور
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 - آموزش محور  مجازي دولتي 20827  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 - آموزش محور  مجازي دولتي 20828  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 25 - آموزش محور  مجازي دولتي 20829  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20830  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 4 -
 پرديس خودگردان 20831  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 1 -  پرديس خودگردان 20832  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 -  پرديس خودگردان 20833  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20834  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 -
 پرديس خودگردان 20835  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش مديريت پروژه مهندسي صنايع 5 - 
 غيرانتفاعي 20836  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20837  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20838  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20839  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 20840  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 20841 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 20842  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 2 - 
 غيرانتفاعي 20843  آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان موسسه  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 - 
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 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و  20 -  غيرانتفاعي 20844  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 -   غيرانتفاعي 20845  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -   غيرانتفاعي 20846  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 -   غيرانتفاعي 20847  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 -   غيرانتفاعي 20848  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 
زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و  2 -   غيرانتفاعي 20849  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار 
 غيرانتفاعي 20850  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 20851  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 15 - 
 غيرانتفاعي 20852 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 15 - 
 غيرانتفاعي 20853  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 20854  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 -
 مجازي غيرانتفاعي 20855  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 40 - آموزش محور
غيرانتفاعيمجازي  20856  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - آموزش محور  

 ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20857  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 12 -  

 روزانه 20858  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 20859  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -
مالك اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي 

 روزانه 20860  شهر اصفهان)

 روزانه 20861  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 روزانه 20862  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

اختصاصي وزارت عمومي و 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

دومنوبت  20863  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 20864  شهر اصفهان)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 صنايع گرايش مديريت مهندسيمهندسي  20 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 20865  شعبه نور)
 نوبت دوم 20866  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 4 - 
 مجازي دولتي 20867  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20868  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 2 -
 پيام نور 20869  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 20870  تهران شمال -پيام نور استان تهران دانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 20871  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 پيام نور 20872  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

 مجازي پيام نور 20873  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - محور آموزش
 غيرانتفاعي 20874  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20875  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20876  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 9 - 
 غيرانتفاعي 20877  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - 
 غيرانتفاعي 20878  تهران -علم و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20879  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 20880  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
 غيرانتفاعي 20881  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  گرايش مديريت مهندسيمهندسي صنايع  10 - 
 غيرانتفاعي 20882  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 - 
 غيرانتفاعي 20883 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
 غيرانتفاعي 20884  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
 مجازي غيرانتفاعي 20885  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 24 - آموزش محور

 ) 1ضريب  مهندسي در سوانح طبيعي (كد - 1262
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 20886  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 8 -  محيط زيست تهران
 روزانه 20887  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 20888  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 6 -
 نوبت دوم 20889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 1 - 
 مجازي دولتي 20890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 25 - آموزش محور
 مهندسي در سوانح طبيعي 8 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20891  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 2 -
 غيرانتفاعي 20893  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي در سوانح طبيعي 20 - 

 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263
 روزانه 20894  دانشگاه تفرش برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 4 -  

 روزانه 20895  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 20897  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فتوگرامتريبرداري گرايش مهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20898  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20899  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 20900  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 20901  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20902  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20903  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 8 - 
 روزانه 20904  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20905  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 20906  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20907  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان از دوربرداري گرايش سنجش مهندسي نقشه 6 - 
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 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20908  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 -

 روزانه 20909  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20910  دانشگاه شيراز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 20911  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20912  دانشگاه فردوسي مشهد برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20913  سنندج -كردستان دانشگاه  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 - 4 

 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20914  دانشگاه اصفهان

 - 3 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20915  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
شاغل در وزارت  پيماني

 آموزش و پرورش
- 4 

 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20916  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 7 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20917  دانشگاه تهران

 - 6 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 مكانياطالعات 
 روزانه 20918  دانشگاه زنجان

 - 8 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20919  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 5 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 20920  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
برداري گرايش هيدروگرافينقشهمهندسي  7 -   روزانه 20921  دانشگاه تهران
 - 4 

برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه
 اداره زمين

 روزانه 20922  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 20923  دانشگاه تفرش برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20924  دانشگاه تهران فتوگرامتريبرداري گرايش مهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20925  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20926  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 4 - 
 نوبت دوم 20927  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فتوگرامتريبرداري گرايش مهندسي نقشه 4 - 
 نوبت دوم 20928  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20929  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20930  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20931  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20932  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 8 - 
 نوبت دوم 20933  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20934  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورنقشهمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 20935  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 نوبت دوم 20936  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 1 - 
 نوبت دوم 26297  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 نوبت دوم 20937  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20938  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 نوبت دوم 20939  دانشگاه فردوسي مشهد برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20940  سنندج -دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 1 - 
 - 2 

 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 20941  دانشگاه اصفهان

 - 4 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 نوبت دوم 26298  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   اطالعات مكاني

 - 3 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 20942  دانشگاه تهران

 - 1 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 20943  دانشگاه زنجان

 - 8 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 20944  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 20945  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
برداري گرايش هيدروگرافيمهندسي نقشه 3 -   نوبت دوم 20946  دانشگاه تهران
 - 2 

برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه
 اداره زمين

 نوبت دوم 20947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20948  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه

 زميناداره 
 پرديس خودگردان 20949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ITCمشترك با دانشكده
هلند  Twente، دانشگاه 

شرايط در انتهاي  -
 دفترچه

 مشترك 20950  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 -

 ITCمشترك با دانشكده
هلند  Twente، دانشگاه 

شرايط در انتهاي  -
 دفترچه

- 15 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 مشترك 20951  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 غيرانتفاعي 20952  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 20953  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 - 
 غيرانتفاعي 20954  قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 8 - 
 غيرانتفاعي 20955  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 19 - 
 غيرانتفاعي 20956  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 - 
 - 9 

 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 غيرانتفاعي 20957  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 20 
 برداري گرايش سيستمنقشهمهندسي 

 اطالعات مكاني
 غيرانتفاعي 20958  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 20 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 غيرانتفاعي 20959  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 15 
 برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 غيرانتفاعي 20960  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264
 روزانه 20961  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -  

 روزانه 20962  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 20963  اصفهاندانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 20964  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 20965  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 20966  دانشگاه بناب مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20967  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 20968  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20969  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 روزانه 20970  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 22 - 
 روزانه 20971  حيدريهدانشگاه تربت  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20972  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

 روزانه 20973  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 20974  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20975  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 21 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20976  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20977  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 20978  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  گرايش سازهمهندسي عمران  7 - 
 روزانه 20979  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 20980  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 20981  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 20982  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20983  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20984  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20985  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 روزانه 20986  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20987  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي عمران گرايش سازه 28 - 
 روزانه 20988  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 20989  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازهمهندسي عمران گرايش  12 - 
 روزانه 20990  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20991  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 

دانشگاه صنعتي اروميه (محل تحصيل دانشكده فني و
 روزانه 20992  مهندسي خوي)

 روزانه 20993  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 19 - 
 روزانه 20994  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مركز 

 تحقيقات سازه و زلزله
 روزانه 20995  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 1 -

 روزانه 20996  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 روزانه 20997  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 20998  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 20999  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21000  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21001  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 21002  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 21003  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21004  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 24 - 
 روزانه 21005  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

 روزانه 21006  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 7 - فقط زن
 روزانه 21007  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 7 - فقط مرد

 روزانه 21008  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 21009  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 21010  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21011  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 28 - 
 روزانه 21012  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21013  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 21014  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 35 - 
 روزانه 21015  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 19 - 
 روزانه 21016  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 21017  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 روزانه 21018  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي عمران گرايش سازه 19 - 
 روزانه 21019  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21020  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 24 - 
 روزانه 21021  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21022  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 21023  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21024  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 21025  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 21026  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 روزانه 21027  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش زلزله 13 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21028  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -

 روزانه 21029  دانشگاه تربيت مدرس عمران گرايش زلزلهمهندسي  6 - 
 روزانه 21030  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21031  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21032  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 21033  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21034  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21035  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21036  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 21037  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 21038  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 21039  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 

محل اجراي پروژه 
مركز پژوهشكده 

 تحقيقات سازه و زلزله
 روزانه 21040  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 1 -

 روزانه 21041  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21042  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 21043  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21044  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21045  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
 روزانه 21046  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21047  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21048  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 21049  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش زلزله 13 - 
 روزانه 21050  بابلسر -دانشگاه مازندران  عمران گرايش زلزلهمهندسي  10 - 
 روزانه 21051  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 13 - 
 روزانه 21052  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21053  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 21054  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21055  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 روزانه 21056  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 روزانه 21057  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21058  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 21059  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21060  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 

فرهنگيان رسمي يا  ويژه
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21061  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 -

 روزانه 21062  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21063  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 30 - 
 روزانه 21064  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21065  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 16 - 
 روزانه 21066  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 - 
 روزانه 21067  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمران  15 - 
 روزانه 21068  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21069  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21070  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 21071  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21072  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   روزانه 21073  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 21074  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21075  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21076  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 21077  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 21078  پرديس گرمسار)

 روزانه 21079  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21080  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 21081  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21082  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - 
 روزانه 21083  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 18 - 
 روزانه 21084  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21085  صنعتي شيرازدانشگاه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21086  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 21087  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - 
 روزانه 21089  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 روزانه 21090  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 

 روزانه 21091  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - فقط مرد
 روزانه 21092  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21093  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - 
 روزانه 21094  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 21095  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 17 - 
 روزانه 21096  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  8 - 
 روزانه 21097  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - 
 روزانه 21098  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21099  مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21100  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21101  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21102  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21103  دانشگاه تربيت مدرس گرايش راه و ترابريمهندسي عمران  5 - 
 روزانه 21104  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 روزانه 21105  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21106  كرمانشاه -رازي دانشگاه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21107  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21108  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21109  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 روزانه 21110  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش راه و ترابريمهندسي عمران  3 - 
 روزانه 21111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 روزانه 21112  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21113  دانشگاه صنعتي شاهرود راه و ترابريمهندسي عمران گرايش  14 - 
 روزانه 21114  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21115  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21116  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 - 
 روزانه 21117  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21118  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 روزانه 21119  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 - 4 

عمران گرايش مهندسي و مديريتمهندسي 
 روزانه 21120  دانشگاه اصفهان  منابع آب

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21121  دانشگاه بيرجند
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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

  - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21122  دانشگاه تبريز

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21123  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21124  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21125  دانشگاه تهران

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21126  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21127  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21128  دانشگاه زابل

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21129  دانشگاه سمنان

 - 5 
گرايش مهندسي و مديريتمهندسي عمران 

 منابع آب
 روزانه 21130  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و معماري - 6 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 آبمنابع 

 روزانه 21132  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21133  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21134  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 10 
مديريتمهندسي عمران گرايش مهندسي و 

 منابع آب
 روزانه 21135  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21136  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21137  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21138  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21139  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21140  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21141  دانشگاه كاشان

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21142  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 13 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21143  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 19 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21144  دانشگاه مراغه

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21145  دانشگاه ياسوج

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21146  دانشگاه يزد

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21147  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21148  دانشگاه اروميه

 - 13 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21149  دانشگاه بجنورد

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21150  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21151  دانشگاه بيرجند

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21152  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 5 
مهندسي آب و مهندسي عمران گرايش 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21153  دانشگاه تبريز

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21154  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21155  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21156  دانشگاه تهران

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21157  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21158  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21159  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21160  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 22 
عمران گرايش مهندسي آب و مهندسي 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21161  دانشگاه زنجان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21162  دانشگاه سمنان

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21163  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21164  دانشگاه شهركرد

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21165  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

- 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21167  دانشگاه شهيد چمران اهواز

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و معماري - 6 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

 روزانه 21168  چمران اهوازدانشگاه شهيد 

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21169  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21170  دانشگاه شيراز

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21171  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21172  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21173  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21174  بهبهاندانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21175  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21176  دانشگاه صنعتي سيرجان

 - 13 
آب و  مهندسي عمران گرايش مهندسي

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21177  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21178  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21179  دانشگاه صنعتي شيراز

 - 5 
عمران گرايش مهندسي آب و  مهندسي

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21180  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21181  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21182  و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21183  دانشگاه فردوسي مشهد

 10 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21184  دانشگاه قم

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هيدروليكي هايسازه
 روزانه 21185  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 19 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21186  دانشگاه مراغه

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21187  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 5 
گرايش مهندسي آب و مهندسي عمران 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21188  دانشگاه يزد

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21189  دانشگاه تبريز

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21190  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21191  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21192  تهران -(ع ) دانشگاه جامع امام حسين 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21193  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21194  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

اين رشته امور آموزشي 
گرايش بين رشته اي 

توسط دو دانشكده 
مهندسي عمران و 

مهندسي دريا انجام مي 
 شود.

- 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21195  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21196  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 9 
سواحل، مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21197  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21198  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21199  بابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21200  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21201  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 12 - فقط مرد
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21202  دانشگاه قم

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21203  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21204  بندر عباس - دانشگاه هرمزگان

 روزانه 21205  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 روزانه 21206  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 8 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 21207  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 -
 روزانه 21208  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 
 روزانه 21209  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
 روزانه 21210  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 
 روزانه 21211  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - 
 روزانه 21212  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
 روزانه 21213  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 16 - 
 روزانه 21214  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 
 روزانه 21215  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 9 - 
 روزانه 21216  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 5 - 
 روزانه 21217  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21218  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 - 
 روزانه 21220  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21221  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21222  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 روزانه 21223  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 5 - 
 روزانه 21224  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 روزانه 21225  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 روزانه 21226  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 روزانه 21227  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 روزانه 21228  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 21229  دانشگاه تهران عمران گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي  8 -
 روزانه 21230  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 
 روزانه 21231  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

 روزانه 21232  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و معماري  روزانه 21233  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

 روزانه 21234  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - 
 روزانه 21235  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 روزانه 21236  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
 روزانه 21237  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 21238  سيرجاندانشگاه صنعتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 12 -
 روزانه 21239  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 روزانه 21240  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21241  صنعتي قمدانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 12 -
 روزانه 21242  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
 روزانه 21243  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 روزانه 21244  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 روزانه 21245  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 
 روزانه 21246  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - 

محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 21247  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ساختمانهاي هوشمند 7 -
 روزانه 21248  دانشگاه اصفهان آهنمهندسي خطوط راه 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 21249  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 23 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 21250  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 10 -

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 
مسلح در پشتيباني نيروهاي 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 21251  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 8 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 21252  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  طراحيپدافند غيرعامل گرايش  10 -

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 21253  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 21254  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 8 -

 روزانه 21255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 محيط زيست تهران
مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 8 -  روزانه 21256  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 21257  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 8 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1عمران (كد ضريب مهندسي  - 1264 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 
 محيط زيست تهران

 روزانه 21258  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 8 -

دانشكده محل تحصيل 
 مهندسي علوم آب

 روزانه 21259  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 8 
مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد 

 جامد
 روزانه 21260  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 21261  دانشگاه تهران گرايش آلودگي خاك مهندسي محيط زيست 7 -
 روزانه 21262  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ايمني راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21263  دانشگاه اراك مهندسي سيستم هاي محيط زيست 3 - 
 روزانه 21264  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ژيوتكنيك زيست محيطي 8 - 

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 2 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 روزانه 21265  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
پدافند غيرعامل گرايش طراحي مهندسي 
 صنعتي

 روزانه 21266  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 نوبت دوم 21267  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21268  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
دومنوبت  21269  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 5 -   
 نوبت دوم 21270  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21271  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21272  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21273  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21274  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 نوبت دوم 26289  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21275  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21276  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازه مهندسي عمران گرايش 3 - 
 نوبت دوم 21277  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21278  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21279  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 21280  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 21281  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21282  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21283  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 نوبت دوم 21284  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21285  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21286  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21287  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 نوبت دوم 21288  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21289  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21290  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21291  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21292  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21293  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21294  ايرانشهر -دانشگاه واليت  گرايش سازهمهندسي عمران  3 - 
 نوبت دوم 21295  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21296  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21297  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21298  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21299  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21300  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21301  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 21302  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -
 نوبت دوم 21303  دانشگاه تبريز عمران گرايش زلزلهمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 21304  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 26290  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21305  دانشگاه تهران زلزلهمهندسي عمران گرايش  5 - 
 نوبت دوم 21306  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21307  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21308  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمران گرايش زلزلهمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 21310  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21311  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 نوبت دوم 21312  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش زلزلهمهندسي عمران  3 - 
 نوبت دوم 21313  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21314  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 نوبت دوم 21315  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - 
 نوبت دوم 21316  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - 
 نوبت دوم 21317  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21318  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21319  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21320  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21321  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21322  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21323  دانشگاه تبريز عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  6 - 
 نوبت دوم 21324  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 26299  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 نوبت دوم 21325  دانشگاه تهران عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  5 - 
 نوبت دوم 21326  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21327  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21328  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21329  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 21330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21331  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21332  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21333  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21334  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21335  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21336  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21337  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21338  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21339  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21340  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21341  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21342  دانشگاه يزد ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  2 - 
 نوبت دوم 21343  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21344  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21345  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 - 
 نوبت دوم 21346  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21347  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 - 
 نوبت دوم 21348  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21349  دانشگاه سمنان عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 21350  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 - 
 نوبت دوم 21351  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21352  دانشگاه صنعتي شاهرود ترابريمهندسي عمران گرايش راه و  4 - 
 نوبت دوم 21353  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 21354  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21355  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21356  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 - 2 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 نوبت دوم 21357  دانشگاه اصفهان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21358  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21359  دانشگاه تبريز

 - 2 
گرايش مهندسي و مديريتمهندسي عمران 

 منابع آب
 نوبت دوم 21360  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21361  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21362  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21363  دانشگاه زابل

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21364  دانشگاه سمنان

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21366  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21367  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 آب منابع
 نوبت دوم 21368  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21369  دانشگاه كاشان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21370  دانشگاه ياسوج

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21371  يزددانشگاه 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21372  بروجرد -دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21373  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21374  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21375  دانشگاه بيرجند

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21376  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21377  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21378  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21379  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21380  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21381  دانشگاه زنجان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1عمران (كد ضريب مهندسي  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21382  دانشگاه سمنان

 - 2 
مهندسي آب و مهندسي عمران گرايش 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21384  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21385  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21386  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21387  دانشگاه صنعتي سيرجان

 - 4 
آب و مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21388  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21389  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21390  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21391  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21392  دانشگاه يزد

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21393  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21394  دانشگاه تهران

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21395  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
سواحل، مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21396  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21397  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 درياييهاي بنادر و سازه
 نوبت دوم 21398  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21399  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21400  رشت -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 21401  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 - 
محل تحصيل پرديس 

 دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 21402  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -

دومنوبت  21403  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -   
 نوبت دوم 21404  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 نوبت دوم 21405  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - 
 نوبت دوم 21406  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 
 نوبت دوم 21407  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عمران گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 21408  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 - 
 نوبت دوم 21409  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 - 
 نوبت دوم 21410  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 - 
 نوبت دوم 21411  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 5 - 

 ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت  20 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 21412  شعبه نور)
 نوبت دوم 21413  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 21414  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 21415  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 21416  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 21417  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 21418  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -
 نوبت دوم 21419  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 21420  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

 نوبت دوم 21421  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 21422  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 21423  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 21424  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 21425  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 21426  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
 نوبت دوم 21427  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 21428  دانشگاه اصفهان آهنراهمهندسي خطوط  3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 21429  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 3 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
صنعتي مالك اشتر) دانشگاه 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 21430  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 8 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

وزارت عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 21431  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 8 -

دانشكده محل تحصيل 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 21432  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 6 -
 نوبت دوم 21433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 6 -  نوبت دوم 21434  تهراندانشگاه 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 21435  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 6 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 21436  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 6 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 6 
مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد 

 جامد
 نوبت دوم 21437  دانشگاه تهران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 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 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 21438  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي خاك 5 -
 نوبت دوم 21439  دانشگاه اراك مهندسي سيستم هاي محيط زيست 1 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 1 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 نوبت دوم 21440  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مجازي دولتي 21441  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 25 - آموزش محور

 30 - آموزش محور
عمران گرايش مهندسي و مديريتمهندسي 
 منابع آب

 مجازي دولتي 21443  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 مجازي دولتي 21444  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21445  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21446  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21447  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 13 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21448  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21449  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 12 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 21450  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21451  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -

 مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21452  پرديس خودگردان در چابهار)تحصيل 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21453  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي عمران گرايش سازه 14 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21454  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21455  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21456  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21457  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21458  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21459  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 28 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21460  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21461  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 21462  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21463  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21464  دانشگاه اروميه گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمران  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21465  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
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 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 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 21467  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21468  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  21469  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21470  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 -
 پرديس خودگردان 21471  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21472  رشت -دانشگاه گيالن  عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  11 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 5 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 پرديس خودگردان 21473  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب

زاهدان (محل  -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
 پرديس خودگردان 21474  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 پرديس خودگردان 21475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 پرديس خودگردان 21476  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 5 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

 پرديس خودگردان 21477  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21478  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21479  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
گرايش مهندسي آب و مهندسي عمران 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21480  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21481  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21482  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 
 هاي درياييبنادر و سازه

 پرديس خودگردان 21483  دانشگاه تبريز

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21484  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21485  دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21486  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21487  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21488  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21489  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  21491  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21492  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -

 پرديس خودگردان 21493  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
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   مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 8 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 21494  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21495  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 4 -

 مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 21496  درتهران) البرزكرج صرفاوروديهاي امسال

 - 8 
مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد 

 جامد

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 21497  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

نورپيام  21498  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -   
 پيام نور 21499  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 پيام نور 21500  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 پيام نور 21501  تهران شمال -استان تهران  دانشگاه پيام نور مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 پيام نور 21502  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 - 8 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

نور پيام 21503  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 پيام نور 21504  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 - 
 پيام نور 21505  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 
 مجازي پيام نور 21506  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21507  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21508  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21509  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21510  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21511  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21512  آمل -غيرانتفاعي شمال دانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21513  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 21514  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21515  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  عمران گرايش سازهمهندسي  15 - 
 غيرانتفاعي 21516  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21517  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 غيرانتفاعي 21518  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21519  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21520  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21521  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

 غيرانتفاعي 21522  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21523  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21524  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21525  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 غيرانتفاعي 21526  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 غيرانتفاعي 21527  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21528  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 
 غيرانتفاعي 21529  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21530  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 غيرانتفاعي 21531  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 غيرانتفاعي 21532  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 غيرانتفاعي 21533  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  عمران گرايش سازهمهندسي  12 - 
 غيرانتفاعي 21534  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي بيهق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21535  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21536  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  عمران گرايش سازهمهندسي  3 - 
 غيرانتفاعي 21537  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21538  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21539  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  عمران گرايش سازهمهندسي  4 - 
 غيرانتفاعي 21540  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21541  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
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   غيرانتفاعي 21542  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 17 -
 غيرانتفاعي 21543  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  سازهمهندسي عمران گرايش  10 - 
 غيرانتفاعي 21544  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21545  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21546  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش سازهمهندسي عمران  11 - 
 غيرانتفاعي 21547  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21548  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 غيرانتفاعي 21549  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  گرايش سازهمهندسي عمران  12 - 
 غيرانتفاعي 21550  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21551  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21552  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  گرايش سازهمهندسي عمران  10 - 
 غيرانتفاعي 21553  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21554  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21555  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21556  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 غيرانتفاعي 21557  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21558  زند شيراز موسسه غيرانتفاعي مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21559  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21560  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 غيرانتفاعي 21561  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21562  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 غيرانتفاعي 21563  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21564  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21565  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 

 غيرانتفاعي 21566  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي عمران گرايش سازه 13 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21567  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21568  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21569  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21570  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21571  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21572  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21573 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21574  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21575  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 غيرانتفاعي 21576  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21577  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21578  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21579  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21580  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21581  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21582  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21583  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21584  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 غيرانتفاعي 21585  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 غيرانتفاعي 21586  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21587  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21588  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 غيرانتفاعي 21589  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  زلزله مهندسي عمران گرايش 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 21590  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21591  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21592  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 

 غيرانتفاعي 21593  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - فقط زن
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 21594  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
 غيرانتفاعي 21595  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21596  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 غيرانتفاعي 21597  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي بيهق  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21598  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 غيرانتفاعي 21599  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
 غيرانتفاعي 21600  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 غيرانتفاعي 21601  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 غيرانتفاعي 21602  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 غيرانتفاعي 21603  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21604  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - 
 غيرانتفاعي 21605  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21606  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21607  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 غيرانتفاعي 21608 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 غيرانتفاعي 21609  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 غيرانتفاعي 21610  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 غيرانتفاعي 21611  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21612  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21613  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  7 - 
 غيرانتفاعي 21614  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21615  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 غيرانتفاعي 21616  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  5 - 
 غيرانتفاعي 21617  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 غيرانتفاعي 21618  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21619  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - 
 غيرانتفاعي 21620  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 غيرانتفاعي 21621  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21622  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 غيرانتفاعي 21623  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21624  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21625  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 غيرانتفاعي 21626  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 17 - 
 غيرانتفاعي 21627 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21628  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 غيرانتفاعي 21629  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21630  گرگان -غيرانتفاعي المعي گرگانيموسسه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21631  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 غيرانتفاعي 21632  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21633  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  گرايش راه و ترابريمهندسي عمران  20 - 
 غيرانتفاعي 21634  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 - 
 غيرانتفاعي 21635  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21636  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 14 - 
 غيرانتفاعي 21637  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 غيرانتفاعي 21638  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 غيرانتفاعي 21639  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21640  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21641  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 غيرانتفاعي 21642  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21643  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 غيرانتفاعي 21644  اميركال بابل -فنّاوري آريان موسسه غيرانتفاعي علوم و  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 غيرانتفاعي 21645  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 18 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 21646  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 18 -
 غيرانتفاعي 21647  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 - 18 

مهندسي و مديريت مهندسي عمران گرايش
 منابع آب

 غيرانتفاعي 21648  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 20 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21649  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21650  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21651  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21652  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21653  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21654  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21655  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21656  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21657  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21658  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21659  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21660  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 20 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21661  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21662  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21663  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هيدروليكيهاي سازه
 غيرانتفاعي 21664  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21665  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21666  رامسر -رحمان موسسه غيرانتفاعي 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21667  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 3 - فقط مرد
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21668  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21669  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21670  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21671  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21672  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 غيرانتفاعي 21673  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 

 غيرانتفاعي 21674  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  گرايش حمل و نقل مهندسي عمران 9 - 
 غيرانتفاعي 21675  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21676  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 غيرانتفاعي 21677  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  و نقلمهندسي عمران گرايش حمل  10 - 
 غيرانتفاعي 21678  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21679  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21680  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21681  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21682  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21683  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21684  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21685  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21686  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21687  تهران -غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) موسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21688  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21689  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21690  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21691  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21692  مشهد -بينالود موسسه غيرانتفاعي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21693  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 16 - 
 غيرانتفاعي 21694  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - 
 غيرانتفاعي 21695  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران  20 - 
 غيرانتفاعي 21696  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21697  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21698  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21699  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21700  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 13 - 
 غيرانتفاعي 21701  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 11 - 
 غيرانتفاعي 21702  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21703  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 21704  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 18 - 
 غيرانتفاعي 21705  عالمه حلي چالوسموسسه غيرانتفاعي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 - 
 غيرانتفاعي 21706  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21707 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 21708  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 21709  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21710  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت  18 - 
 غيرانتفاعي 21711  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 21712  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 11 - 
 غيرانتفاعي 21713  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 7 - 
 غيرانتفاعي 21714  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21715  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و  15 - 
 غيرانتفاعي 21716  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
 غيرانتفاعي 21717  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 غيرانتفاعي 21718  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 - 
 غيرانتفاعي 21719  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21720  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 غيرانتفاعي 21721  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - 
 غيرانتفاعي 21722  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
 غيرانتفاعي 21723  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 16 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 21724  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  محيط زيست مهندسي عمران گرايش مهندسي 10 -
 غيرانتفاعي 21725  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 غيرانتفاعي 21726  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 غيرانتفاعي 21727  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
 غيرانتفاعي 21728  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي ساختمانهاي هوشمند 10 - 
 مجازي غيرانتفاعي 21729  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  گرايش مهندسي و مديريت ساخت مهندسي عمران 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 21730  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 33 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 21731  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  محيط زيستمهندسي عمران گرايش مهندسي  35 - آموزش محور

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21732  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 -  

 روزانه 21733  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21734  دانشگاه بيرجند مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  7 - 
 روزانه 21735  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 روزانه 21736  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21737  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21738  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 روزانه 21739  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 
 روزانه 21740  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 21 - 
 روزانه 21741  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 21742  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 -

 روزانه 21743  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21744  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21745  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 22 - 
 روزانه 21746  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 روزانه 21747  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 روزانه 21748  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 

محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده فناوريهاي نو

 روزانه 21749  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -
 روزانه 21750  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21751  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21752  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 
 روزانه 21753  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21754  دانشگاه صنعتي قم توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و  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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 21755  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -

 روزانه 21756  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21757  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 19 - 
 روزانه 21758  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 21759  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 -
 روزانه 21760  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 روزانه 21761  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 19 - 
 روزانه 21762  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 
 روزانه 21763  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 روزانه 21764  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش جوش 6 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو  روزانه 21765  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش جوش 1 -

 نوبت دوم 21766  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21767  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21768  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21769  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  2 - 
 نوبت دوم 21770  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 
 نوبت دوم 21771  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 26300  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 نوبت دوم 21772  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21773  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21774  دانشگاه زنجان ساخت و توليد مهندسي مكانيك گرايش 2 - 
 نوبت دوم 21775  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21776  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
دوم نوبت 21777  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 -   
 نوبت دوم 21778  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 نوبت دوم 21779  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
علمي الزم دفاع و شرايط 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 21780  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -

 نوبت دوم 21781  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  10 - 
 نوبت دوم 21782  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 نوبت دوم 21783  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21784  دانشگاه كاشان و توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت  5 - 
 نوبت دوم 21785  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 - 
 نوبت دوم 21786  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 مجازي دولتي 21787  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21788  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21789  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 21790  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21791  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 

 پرديس خودگردان 21792  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21793  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21794  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  3 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 21795  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21796  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21797  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
 پرديس خودگردان 21798  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -

 پيام نور 21799  واحد ري -نور استان تهران دانشگاه پيام  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21800  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21801  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 غيرانتفاعي 21802  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  15 - 
 غيرانتفاعي 21803  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 غيرانتفاعي 21804 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد 
 غيرانتفاعي 21805  رفسنجان)

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 21806  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -
 غيرانتفاعي 21807  رودبار -غيرانتفاعي گيل  موسسه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -    روزانه 21808  دانشگاه اراك

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21809  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21810  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21811  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -   روزانه 21812  دانشگاه بناب
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 22 -   روزانه 21813  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21814  دانشگاه بيرجند
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   روزانه 21815  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21816  دانشگاه تبريز
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  11 -   روزانه 21817  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21818  دانشگاه تربت حيدريه

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -  روزانه 21819  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21820  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21821  دانشگاه تفرش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 32 -   روزانه 21822  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  روزانه 21823  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21824  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 34 -   روزانه 21825  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 21 -   روزانه 21826  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21827  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21828  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21829  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   روزانه 21830  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  23 -   روزانه 21831  دانشگاه شهركرد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21832  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21833  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -   روزانه 21834  دانشگاه شهيد چمران اهواز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 13 -  روزانه 21835  تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 23 -   روزانه 21836  دانشگاه شيراز

محل تحصيل واحد آبادان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -  روزانه 21837  دانشگاه صنعت نفت
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 22 -   روزانه 21838  اراكدانشگاه صنعتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21839  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 41 -   روزانه 21840  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -  دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 روزانه 21841  مهندسي گلپايگان)و 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 29 -   روزانه 21842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي 

 مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  روزانه 21843  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

اجراي پروژه محل 
پژوهشكده فناوري هاي نو مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -  روزانه 21844  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21845  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21846  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 33 -   روزانه 21847  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 27 -   روزانه 21848  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 48 -   روزانه 21849  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21850  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -  روزانه 21851  دانشگاه صنعتي قم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   روزانه 21852  دانشگاه صنعتي قوچان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21853  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 
در  پشتيباني نيروهاي مسلح

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -  روزانه 21855  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
اشتر) دانشگاه صنعتي مالك 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 21854  شهر اصفهان)

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21856  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21857  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -   روزانه 21858  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -   روزانه 21859  دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - فقط مرد  روزانه 21860  دانشگاه قم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - فقط زن  روزانه 21861  دانشگاه قم

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   روزانه 21862  دانشگاه كاشان
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  17 -   روزانه 21863  سنندج -دانشگاه كردستان 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 33 -  روزانه 21864  رشت -دانشگاه گيالن 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  روزانه 21865  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21866  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  25 -   روزانه 21867  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21868  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21869  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21870  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   روزانه 21871  مجتمع آموزش عالي بم
 - 5 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 روزانه 21872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل واحد آبادان - 7 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21873  دانشگاه صنعت نفت

 - 7 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21874  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 21875  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 2 - علوم و فنون نوين

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 21876  تهران دانشگاه مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 2 -
 روزانه 21877  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 4 - 
 روزانه 21878  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش سازه هاي هوايي 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 21879  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 21 -
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 21880  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 5 - فناوري هاي نوين
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21881  دانشگاه اراك
گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  5 -   نوبت دوم 21882  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21883  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21884  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21885  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21886  دانشگاه بيرجند
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21887  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  دومنوبت  21888  دانشگاه تبريز  
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21889  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
 نوبت دوم 26301  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21890  تربت حيدريهدانشگاه 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21891  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   نوبت دوم 21892  دانشگاه تهران
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21893  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21894  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21895  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21896  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  5 -   نوبت دوم 21897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21898  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 نوبت دوم 21900  و مهندسي گلپايگان)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   نوبت دوم 21899  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   نوبت دوم 21901  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21902  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21903  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   نوبت دوم 21904  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21905  دانشگاه صنعتي قوچان

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - مالك اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي 
 نوبت دوم 21907  شهر اصفهان)



 
 

 337  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 "
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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -  نوبت دوم 21906  اشتردانشگاه صنعتي مالك 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -   نوبت دوم 21908  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21909  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   نوبت دوم 21910  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21911  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   نوبت دوم 21912  دانشگاه كاشان

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 - دومنوبت  21913  رشت -دانشگاه گيالن   
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21914  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21915  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21916  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 2 -   نوبت دوم 21917  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   نوبت دوم 21918  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21919  مجتمع آموزش عالي بم
 - 2 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 نوبت دوم 21920  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

 - 1 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 نوبت دوم 21921  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 21922  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 3 -

كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  25 - آموزش محور  مجازي دولتي 21923  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - آموزش محور  مجازي دولتي 21924  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  پرديس خودگردان 21925  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 21926  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -  پرديس خودگردان 21927  دانشگاه زنجان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -  پرديس خودگردان 21928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   پرديس خودگردان 21929  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  3 -  پرديس خودگردان 21930  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21931  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -  پرديس خودگردان 21932  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21933  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -  پرديس خودگردان 21934  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 پرديس خودگردان 21935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 پرديس خودگردان 21936  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 3 -
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   پيام نور 21937  تهران شمال -استان تهران دانشگاه پيام نور 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   پيام نور 21938  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21939  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  20 -   غيرانتفاعي 21940  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   غيرانتفاعي 21941  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21942  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21943  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21944  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21945  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21946  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21947  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21948  ابهر -غيرانتفاعي صائب موسسه 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   غيرانتفاعي 21949 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

محل تحصيل واحد قزوين مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  غيرانتفاعي 21950  موسسه غيرانتفاعي كار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21951  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   غيرانتفاعي 21952  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21953  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21954  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -  

 روزانه 21955  دانشگاه اردكان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21956  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21957  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21958  دانشگاه بجنورد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 21959  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 21960  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 روزانه 21961  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 27 - 
 روزانه 21962  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21963  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 21964  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21965  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -

 روزانه 21966  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21967  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21968  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

تحصيل پرديس دانشكده هاي دانشگاه تهران (محل 
 روزانه 21969  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد  -انتهاي دفترچه 

محل تحصيل مركز آب  -
 و انرژي

 روزانه 21971  تهران - دانشگاه جامع امام حسين (ع ) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد  -انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده  -
 فني و مهندسي

 روزانه 21970  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 روزانه 21972  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  19 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   روزانه 21973  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  25 -
 روزانه 21974  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 روزانه 21975  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 روزانه 21976  كرمانشاه -دانشگاه رازي  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  17 - 
 روزانه 21977  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 21978  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21979  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 21980  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 23 - 
 روزانه 21981  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21983  دانشگاه شهيد چمران اهواز گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك 14 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 21984  صنعتي شهداي هويزه)

 روزانه 21985  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 21986  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 21987  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 روزانه 21988  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 21989  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 21990  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 21991  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده انرژي

 روزانه 21992  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 روزانه 21993  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 21994  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 21995  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21996  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 21997  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21998  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 26 - 
 روزانه 21999  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 32 - 
 روزانه 22000  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22001  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 22002  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 22003  دانشگاه صنعتي كرمانشاه 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

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

 روزانه 22004  فهان)شهر اص

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22005  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
 روزانه 22006  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك 19 - 
 روزانه 22007  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 22008  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 25 - 

 روزانه 22009  دانشگاه قم تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  10 - فقط مرد
 روزانه 22010  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22011  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 22012  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22013  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 روزانه 22014  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 22015  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 روزانه 22016  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 22017  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22018  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 22019  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش مهندسي احتراق 5 - 
 - 5 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22020  دانشگاه اروميه

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 22021  شهرضا)

 7 - فقط زن
گرايش  هاي انرژيمهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22022  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22023  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22024  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22025  دانشگاه سمنان

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22027  دانشگاه شيراز

 - 10 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22028  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22029  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -خوابگاه فاقد 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22030  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22031  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 22032  دانشگاه كاشان

 - 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22033  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 4 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستممهندسي 

 محيط زيست
 روزانه 22034  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22035  دانشگاه سمنان

 - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22036  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
 انرژيمهندسي 

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22037  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22038  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 



 
 

 341  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 22039  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

 8 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22040  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 17 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22041  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22042  دانشگاه تبريز

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22043  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 11 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22044  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22045  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22046  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22047  دانشگاه سمنان

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22049  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 21 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22050  دانشگاه صنعتي اراك

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي توسط 

سه دانشكده برق، مكانيك و 
 فيزيك انجام مي شود

- 8 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22051  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22052  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 10 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22053  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22054  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22055  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22056  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22057  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 8 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 22058  دانشگاه قم

 روزانه 22059  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 9 - 
 روزانه 22060  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 روزانه 22061  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 9 - 

تحصيل دانشكده علوم محل 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 22062  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22063  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 22064  دانشگاه جهرم پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 15 - 
 روزانه 22065  كرمانشاه -دانشگاه رازي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 22066  دانشگاه سمنان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 10 -
 روزانه 22067  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 6 - 
 روزانه 22068  دانشگاه شهيد چمران اهواز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 10 - 
 روزانه 22069  سيرجاندانشگاه صنعتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 15 - 
 روزانه 22070  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 10 - 
 روزانه 22071  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 - 
 روزانه 22072  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 3 - 
 روزانه 22073  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22074  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

 روزانه 22075  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 22076  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 22077  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 22078  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22079  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 -
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 22080  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي
محل تحصيل  -خوابگاه فاقد 

 روزانه 22081  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 22082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 - 
 نوبت دوم 22083  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22084  دانشگاه اردكان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22085  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22086  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22087  دانشگاه بجنورد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22088  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22089  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22090  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22091  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22092  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 نوبت دوم 22093  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26302  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
 نوبت دوم 22094  فني دانشكده فني كاسپين رضوان شهر گيالن)

 نوبت دوم 22095  دانشگاه تهران مكانيك گرايش تبديل انرژي مهندسي 15 - 
 نوبت دوم 22096  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22097  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22098  دانشگاه زنجان مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 22099  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22100  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 22101  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22102  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 نوبت دوم 22103  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 

دانشكده فني  دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل
 نوبت دوم 22104  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 22105  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 نوبت دوم 22106  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 22107  دانشگاه صنعتي سيرجان انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 5 - 
 نوبت دوم 22108  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22109  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
و شرايط علمي الزم  دفاع

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22111  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
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 ) 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

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

 نوبت دوم 22110  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 22112  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 نوبت دوم 22113  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 22114  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22115  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22116  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22117  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 22118  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22119  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22120  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22121  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 - 2 

گرايش  هاي انرژيمهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22122  دانشگاه اروميه

 2 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22123  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22124  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22125  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22126  دانشگاه سمنان

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22127  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22128  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22129  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 22130  دانشگاه كاشان

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 22131  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 22132  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 22133  دانشگاه سمنان

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 22134  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه 

 2 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22135  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22136  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 2 
هاي انرژي گرايش سيستممهندسي 
 هاي انرژيسيستم

 نوبت دوم 22137  دانشگاه تبريز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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

  - 1 
انرژي گرايش  هايمهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22138  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22139  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 انرژيهاي سيستم
 نوبت دوم 22140  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22141  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22142  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 2 
هاي انرژي گرايش سيستممهندسي 
 هاي انرژيسيستم

 نوبت دوم 22143  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 22144  دانشگاه صنعتي شاهرود

 نوبت دوم 22145  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22146  دانشگاه تبريز پذيرتجديدهاي مهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22147  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22148  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 نوبت دوم 22149  دانشگاه سمنان پذيرهاي تجديدانرژيمهندسي  5 - 
 نوبت دوم 22150  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22151  دانشگاه صنعتي سيرجان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22152  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22153  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 مجازي دولتي 22154  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22155  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22156  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22157  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - آموزش محور

 7 - آموزش محور
انرژي گرايش انرژي و  هايمهندسي سيستم

 محيط زيست
 مجازي دولتي 22158  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 مجازي دولتي 22159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 25 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22160  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -

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

 پرديس خودگردان 22161  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22163  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22164  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22165  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22166  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 22167  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
بندر عباس (محل تحصيل  -دانشگاه هرمزگان 

  پرديس خودگردان دانشگاهي واقع در قشم)
 پرديس خودگردان 22168

 پرديس خودگردان 22169  دانشگاه يزد انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  3 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22170  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش مهندسي احتراق 3 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 پرديس خودگردان 22171  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 2 
گرايش  هاي انرژيمهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 پرديس خودگردان 22172  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 22173  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 6 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 22174  دانشگاه شيراز

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 22175  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي توسط 

سه دانشكده برق، مكانيك و 
 - فيزيك انجام مي شود

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22177  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22179  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 22180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22182  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
 پيام نور 22183  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 پيام نور 22184  مركز رشت -گيالن دانشگاه پيام نور استان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 غيرانتفاعي 22185  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22186  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22187  يزد -غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22188  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22189  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 غيرانتفاعي 22190  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22191  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 غيرانتفاعي 22192  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22193  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22194  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 غيرانتفاعي 22195  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22196  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 غيرانتفاعي 22197  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 غيرانتفاعي 22198  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 غيرانتفاعي 22199  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22200  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 22201  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  8 - 
 غيرانتفاعي 22202  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 غيرانتفاعي 22203  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22204  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 غيرانتفاعي 22205 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 22206  بابل -غيرانتفاعي صنعتي مازندران موسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22207  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22208  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   غيرانتفاعي 22209  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 غيرانتفاعي 22210  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  5 - 
 غيرانتفاعي 22211  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 22212  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 4مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22213  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -  

 روزانه 22214  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 
 روزانه 22215  مدرس دانشگاه تربيت مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22217  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22216  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 روزانه 22218  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي پزشكي
 روزانه 22219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 19 -

 روزانه 22220  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 روزانه 22221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش بيومكانيكمهندسي پزشكي  13 - 
 روزانه 22222  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 - 
 نوبت دوم 22224  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - 
 نوبت دوم 22225  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22226  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 22228  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 نوينعلوم و فنون 

 نوبت دوم 22227  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -

 نوبت دوم 22229  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22230  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22232  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 پرديس خودگردان 22233  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22234  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 12 -

 غيرانتفاعي 22235  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 

 - 20 
مهندسي پزشكي گرايش مهندسي 

 بخشيتوان
 غيرانتفاعي 22236  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22237  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22238  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22239  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 12 -

 روزانه 22240  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 - 
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

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 روزانه 22241  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي مكانيك گرايش دريا 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22242  نوشهر -امام خميني (ره ) دانشگاه علوم دريايي  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

 روزانه 22243  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 - 
 روزانه 22244  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 8 - 
 روزانه 22245  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 روزانه 22246  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 روزانه 22247  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 9 -

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22248  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 10 -

 نوبت دوم 22249  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش دريا 2 - 
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

 انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 22250  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي مكانيك گرايش دريا 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22251  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 4 -

 نوبت دوم 22252  دانشگاه تبريز گرايش قواي محركه خودرومهندسي خودرو  2 - 
 نوبت دوم 22253  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 2 - 
 نوبت دوم 22254  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 نوبت دوم 22255  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  محركه خودرومهندسي خودرو گرايش قواي  2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22256  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 -

 مجازي دولتي 22257  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 20 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 22258  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 - 

 ) 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 
شرايط در  - "خواهند آمد

  انتهاي دفترچه

- 8 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 22259  شهر اصفهان)

 - 6 
هاي سيستممهندسي خودرو گرايش طراحي 

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22260  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 10 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22261  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 نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

- 8 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين
 نوبت دوم 22262  شهر اصفهان)

 - 5 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22263  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 3 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22264  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 پرديس خودگردان 22265  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ) 7مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 8 -    روزانه 22266  دانشگاه سمنان

گرايش سازه و بدنه خودرومهندسي خودرو  6 -   روزانه 22267  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي خودرو
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 9 -  روزانه 22268  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 2 -   نوبت دوم 22269  دانشگاه سمنان
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 5 -   نوبت دوم 22270  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 3 -  نوبت دوم 22271  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
خودرو گرايش سازه و بدنه خودرومهندسي  6 -   پرديس خودگردان 22272  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  ) 8مهندسي 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 22273  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 2 -  

 روزانه 22274  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22275  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22276  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 22277  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 - علوم و فنون نوين

 روزانه 22278  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22279  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22281  اهوازدانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 22282  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22283  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 5 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 روزانه 22284  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 1 - علوم و فناوري فضا

اجراي پروژه  محل
پژوهشكده فناوري هاي نو  روزانه 22285  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 3 -

 روزانه 22286  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 22287  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22288  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 11 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 22289  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكاترونيك 5 - مهندسي مكانيك

 روزانه 22290  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكاترونيك 4 - 
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
اختصاصي وزارت عمومي و 

دفاع و شرايط علمي الزم 
(درج شده در سايت 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 
به استخدام وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22291  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 5 -

 روزانه 22292  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مكاترونيكمهندسي  5 - 
 روزانه 22293  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22294  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 22295  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 22296  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22297  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 2 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 روزانه 22298  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 22299  دانشگاه اراك مكاترونيكمهندسي  1 - 
 نوبت دوم 22300  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22301  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 22302  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 - علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22303  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22304  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 22305  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 نوبت دوم 22306  دانشگاه صنعتي شاهرود 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 مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22307  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 5 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  ) 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
   نوبت دوم 22308  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 3 -
 نوبت دوم 22309  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22310  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22311  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 1 

 هنرستان هامديريت آموزشگاهي ويژه 
 (ويژه فرهنگيان)

 نوبت دوم 22312  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مهندسي مكاترونيك 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22313  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22315  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 3 -
 غيرانتفاعي 22316  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 غيرانتفاعي 22317  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 غيرانتفاعي 22318  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 غيرانتفاعي 22319  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 غيرانتفاعي 22320  سلماس -علم موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 غيرانتفاعي 22321  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكاترونيك 3 - 

 ) 9مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

  - 8 
هاي ميكرو و نانوالكترو مهندسي سيستم

 مكانيك
 روزانه 22322  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
هاي ميكرو و نانوالكترو مهندسي سيستم

 مكانيك
 روزانه 22323  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي ميكرو و نانوالكترو مهندسي سيستم

 مكانيك
 نوبت دوم 22324  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي ميكرو و نانوالكترو مهندسي سيستم

 مكانيك
 نوبت دوم 22325  دانشگاه تهران

 ) 10مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22223  دانشگاه تهران مهندسي ورزش 8 -  

 نوبت دوم 22231  دانشگاه تهران مهندسي ورزش 4 - 
 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -    روزانه 22326  دانشگاه اروميه
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -   روزانه 22327  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22328  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22329  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   روزانه 22330  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 

 روزانه 22331  آموزش عالي معدن زرند)
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 18 -   روزانه 22332  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22333  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -   روزانه 22334  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -   روزانه 22335  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22336  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22337  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22338  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -   روزانه 22339  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -   روزانه 22340  دانشگاه يزد
فرآوري مواد معدنيمهندسي معدن گرايش  2 -   نوبت دوم 22341  دانشگاه اروميه
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22342  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22343  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -  كرمان (محل تحصيل مجتمع دانشگاه شهيد باهنر 

 نوبت دوم 22344  آموزش عالي معدن زرند)
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   نوبت دوم 22345  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22346  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 



 
 

 351  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1 مهندسي 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 4 -  نوبت دوم 22347  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -   نوبت دوم 22348  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -   نوبت دوم 22349  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22350  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -  پرديس خودگردان 22351  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   غيرانتفاعي 22352  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22353  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -  

 روزانه 22354  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 10 - 
 روزانه 22355  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 روزانه 22356  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 13 - 
 روزانه 22357  كرماندانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 - 
 روزانه 22358  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 15 - 
 روزانه 22359  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 9 - 
 روزانه 22360  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22361  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش مكانيك سنگمهندسي معدن  8 - 
 روزانه 22362  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 روزانه 22363  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22364  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 - 7 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 روزانه 22365  دانشگاه اروميه

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22366  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 6 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22367  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22368  دانشگاه صنعتي شاهرود

 روزانه 22369  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 5 - 
 روزانه 22370  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 3 - 
 روزانه 22371  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 5 - 
 روزانه 22372  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 5 - 
 نوبت دوم 22373  دانشگاه تهران سنگمهندسي معدن گرايش مكانيك  2 - 
 نوبت دوم 22374  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22375  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 نوبت دوم 22376  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22377  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 نوبت دوم 22378  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - 
 - 2 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 نوبت دوم 22379  دانشگاه اروميه
 نوبت دوم 22380  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22381  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22382  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 1 - 
 نوبت دوم 22383  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 1 - 

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22384  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -
 غيرانتفاعي 22385  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 

 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22386  دانشگاه اروميه معدنيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد  12 -  

 روزانه 22387  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   روزانه 22388  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -
 روزانه 22389  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
 روزانه 22390  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22391  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 13 - 
 مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 
 روزانه 22393  آموزش عالي معدن زرند)

 روزانه 22392  باهنر كرماندانشگاه شهيد  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 12 - 
 روزانه 22394  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 13 - 
 روزانه 22395  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
 روزانه 22396  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 9 - 
 روزانه 22397  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22398  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 11 - 
 روزانه 22399  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 16 - 
 روزانه 22400  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22401  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 5 -   روزانه 22402  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 4 -   روزانه 22403  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 22404  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22405  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22406  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22407  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع 
 نوبت دوم 22408  آموزش عالي معدن زرند)

 نوبت دوم 22409  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22410  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22411  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22412  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22413  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22414  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 1 -   نوبت دوم 22415  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 22416  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22417  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22418  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش استخراج مواد معدني مهندسي معدن 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 3 -  پرديس خودگردان 22419  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 4مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22420  دانشگاه اروميه معدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد  7 -  

 روزانه 22421  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 - 
 روزانه 22422  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 روزانه 22423  تهراندانشگاه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 - 
 روزانه 22424  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 15 - 
 روزانه 22425  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 14 - 
 روزانه 22426  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 - 
 روزانه 22427  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 روزانه 22428  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 17 - 
 روزانه 22429  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 - 
 روزانه 22430  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 - 
 روزانه 22431  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 روزانه 22432  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4(كد ضريب  مهندسي معدن - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 22433  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 -
 نوبت دوم 22434  اروميه دانشگاه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22435  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22436  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22437  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22438  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  معدن گرايش اكتشاف مواد معدني مهندسي 4 - 
 نوبت دوم 22439  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22440  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22441  دانشگاه يزد معدني مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد 1 - 
 غيرانتفاعي 22442  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22443  دانشگاه بيرجند زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 8 -  

 روزانه 22444  دانشگاه تربيت مدرس زيستگرايش معدن و محيطمهندسي معدن  8 - 
 روزانه 22445  دانشگاه تهران زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 4 - 
 روزانه 22446  دانشگاه صنعتي اراك زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 10 - 
 روزانه 22447  شاهروددانشگاه صنعتي  زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 4 - 
 نوبت دوم 22448  دانشگاه بيرجند زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 - 
 نوبت دوم 22449  دانشگاه تهران زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 - 
 نوبت دوم 22450  دانشگاه صنعتي شاهرود زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22451  دانشگاه تربيت مدرس زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 4 -

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272

  - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22452  دانشگاه اراك

 - 12 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 روزانه 22453  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22454  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22455  دانشگاه تبريز

فرهنگيان رسمي يا  ويژه
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 12 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 روزانه 22456  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22457  دانشگاه تربيت مدرس

 - 50 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22458  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22459  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 25 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22460  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22461  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 17 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22462  دانشگاه زنجان

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22463  دانشگاه سمنان

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22464  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 



 
 

 354  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22465  دانشگاه شهركرد

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22466  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 14 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22468  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 16 
و انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22469  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 18 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22470  دانشگاه شيراز

 - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 22471  مهندسي گلپايگان)و 

 - 20 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22472  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22473  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 14 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22474  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 20 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22475  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22476  صنعتي شاهروددانشگاه 

 - 14 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22477  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

- 3 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22478  دانشگاه صنعتي شيراز

در  پذيرفته شدگان"
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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22479  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

- 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 22480  شهر اصفهان)

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22481  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 21 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22482  دانشگاه صنعتي همدان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 27 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22483  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 27 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22484  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 17 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22485  دانشگاه كاشان

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22486  دانشگاه ياسوج

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22487  دانشگاه يزد

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22488  كرجمشكين دشت  -پژوهشگاه مواد و انرژي 

 روزانه 22489  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 3 - 
 روزانه 22490  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 9 - 
 روزانه 22491  دانشگاه شيراز دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22492  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتگرايش شكلمهندسي مواد  5 -
 روزانه 22493  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

سايت (درج شده در 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 22494  شهر اصفهان)

 روزانه 22495  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فلزاتدادن مهندسي مواد گرايش شكل 8 - 
 روزانه 22496  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 - 
 روزانه 22497  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 روزانه 22498  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 - 
 روزانه 22499  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 - 
 روزانه 22500  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 روزانه 22501  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 8 - 
 روزانه 22502  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 8 - 
 روزانه 22503  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - 
 روزانه 22504  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 روزانه 22505  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 
 روزانه 22506  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 
 روزانه 22507  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 
 روزانه 22508  دانشگاه شهيد چمران اهواز خوردگي و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش 8 - 
 روزانه 22509  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 11 - 
 روزانه 22510  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 20 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 22511  پرديس بندرعباس)

 روزانه 22512  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - 
 روزانه 22513  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 14 - 
 روزانه 22514  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد مهندسي 7 - 

محل تحصيل پرديس 
 روزانه 22515  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - دانشگاه در شهر صدرا

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
شرايط علمي الزم دفاع و 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22516  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 12 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 22517  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -
 روزانه 22518  دانشگاه اراك گرايش جوشكاري مهندسي مواد 7 - 
 روزانه 22519  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 روزانه 22520  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي مواد گرايش جوشكاري 12 - 
 روزانه 22521  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 - 
 روزانه 22522  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش جوشكاريمهندسي مواد  5 - 
 روزانه 22523  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 10 - 
 روزانه 22524  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 - 
 روزانه 22525  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 روزانه 22526  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 10 - 
 روزانه 22527  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي متريونيك 2 - 
 - 3 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 نوبت دوم 22528  دانشگاه اراك

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22529  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22530  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 7 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22531  دانشگاه تبريز

 - 11 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 نوبت دوم 26303  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مواد مهندسي

 - 25 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22532  دانشگاه تهران

 - 2 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22533  دانشگاه زنجان

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22534  دانشگاه سمنان

 - 1 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22535  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسايي و انتخاب مهندسي مواد گرايش 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22536  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 نوبت دوم 22537  و مهندسي گلپايگان)

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22538  دانشگاه صنعتي اصفهان

توضيحات در انتهاي دفترچه - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22539  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 9 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22540  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

- 8 
گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي مواد 
 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 22541  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

- 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22542  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22543  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22544  همدان دانشگاه صنعتي

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22545  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22546  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22547  دانشگاه كاشان

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22548  دانشگاه ياسوج

 - 7 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22549  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 22550  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 1 - 
 نوبت دوم 22551  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22552  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 -
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
اختصاصي وزارت عمومي و 

دفاع و شرايط علمي الزم 
(درج شده در سايت 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 
به استخدام وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در  - "خواهند آمد

 انتهاي دفترچه

 دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 22553  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 22554  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 - 
 نوبت دوم 22555  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 2 - 
 نوبت دوم 22556  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 نوبت دوم 22557  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 - 
 نوبت دوم 22558  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 - 
 نوبت دوم 22559  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 - 
 نوبت دوم 22560  دانشگاه سمنان خوردگي و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش 2 - 
 نوبت دوم 22561  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
اشتر)  دانشگاه صنعتي مالك

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22562  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 12 -

 نوبت دوم 22563  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - 
 نوبت دوم 22564  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 - 
 نوبت دوم 22565  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 - 
 نوبت دوم 22566  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي متريونيك 2 - 

 13 - آموزش محور
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 مجازي دولتي 22567  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 



 
 

 358  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 15 - آموزش محور
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مجازي دولتي 22568  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

محل تحصيل پرديس 
 3 - خودگردان دانشگاه

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 پرديس خودگردان 22569  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل پرديس 
 2 - خودگردان دانشگاه

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 پرديس خودگردان 22570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پرديس خودگردان 22571  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پرديس خودگردان 22572  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمواد گرايش شكلمهندسي  2 - 
 پرديس خودگردان 22573  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22574  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22575  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 - خودگردان دانشگاه
مشترك با دانشگاه 

ENIB  شرايط  -فرانسه
 در انتهاي دفترچه

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مشترك 22576  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي 

مشترك با دانشگاه 
ENSAM  فرانسه- 

شرايط در انتهاي دفترچه
- 5 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 مشترك 22577  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مشترك با دانشگاه 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (- شرايط در 
 انتهاي دفترچه

- 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مشترك 22578  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پيام نور 22579  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي مواد 
 مواد مهندسي

 غيرانتفاعي 22580  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 غيرانتفاعي 22581 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 غيرانتفاعي 22582  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 

 غيرانتفاعي 22583 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 
 غيرانتفاعي 22584  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
 غيرانتفاعي 22585  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 - 
 غيرانتفاعي 22586 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 غيرانتفاعي 22587  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 20 - 

 ) 2مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22588  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -  

 روزانه 22589  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 
 روزانه 22590  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 7 - 
 روزانه 22591  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - 
 روزانه 22592  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك 13 - 
 مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 22593  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 22594  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 
 روزانه 22595  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 روزانه 22596  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 8 - دانشگاه در شهر صدرا

پذيرفته شدگان در صورت 
بودن شرايط عمومي و  دارا

اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 22597  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 10 -



 
 

 359  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 22598  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 22599  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -
 روزانه 22600  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 15 - 
 روزانه 22601  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 روزانه 22602  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  گرايش سراميكمهندسي مواد  13 - 
 - 6 

مهندسي متالورژي و مواد گرايش 
 الكتروسراميك

 روزانه 22603  دانشگاه شيراز
 نوبت دوم 22604  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 نوبت دوم 22605  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 نوبت دوم 22606  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 مهندسي مواد گرايش سراميك 7 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 نوبت دوم 22607  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 22608  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22609  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مواد گرايش سراميكمهندسي  10 -

 نوبت دوم 22610  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 نوبت دوم 22611  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 نوبت دوم 22612  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22613  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -
 پرديس خودگردان 22614  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 غيرانتفاعي 22615  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 

 ) 3مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22616  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 5 -  

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 22617  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 10 -

 نوبت دوم 22618  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 2 - 
پوشش بانوان در دانشگاه 

حجاب برتر يعني ميبد، 
 باشد.چادر مي

 نوبت دوم 22619  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 1 -

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

دفترچهشرايط در انتهاي 
 غيرانتفاعي 22620  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 4مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22621  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 -  

محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 22622  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22623  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 -
 روزانه 22624  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 
 روزانه 22625  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 
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 ) 4مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 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 پزشكي

 روزانه 22626  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  پزشكي گرايش بيومتريالمهندسي  11 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22627  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -

 روزانه 22628  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 
 روزانه 22629  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 روزانه 22630  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 15 -

 روزانه 22631  مشكين دشت كرج -و انرژي پژوهشگاه مواد  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 22632  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 22633  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 12 -

اجراي پروژه محل 
پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22634  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 1 -

 نوبت دوم 22635  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
محل تحصيل دانشكده علوم 
 و فناوري هاي بين رشته اي

 نوبت دوم 22636  دانشگاه تربيت مدرس بيومتريالمهندسي پزشكي گرايش  2 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22637  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -
 نوبت دوم 22638  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
 نوبت دوم 22639  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 نوبت دوم 22640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 - 

پوشش بانوان در دانشگاه 
حجاب برتر يعني ميبد، 

 باشد.چادر مي
 نوبت دوم 22641  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 و فنون نوين علوم

 نوبت دوم 22642  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 2 -

اين رشته در دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

رشته اي برگزار مي شود. 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22643  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 -

 پرديس خودگردان 22644  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
 غيرانتفاعي 22645  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 10 - 

 ) 1نانومواد (كد ضريب  -نانوفناوري  - 1273
 روزانه 22646  اروميهدانشگاه  نانوفناوري گرايش نانومواد 14 -  

 روزانه 22647  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 روزانه 22648  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22649  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 - 
 روزانه 22650  سمناندانشگاه  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 - 
 روزانه 22651  دانشگاه شهيد باهنر كرمان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22652  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22653  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22654  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين   نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -
 روزانه 22655  شهر اصفهان)
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 ) 1نانومواد (كد ضريب  -نانوفناوري  - 1273 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22656  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 10 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده فناوري هاي نوين

 روزانه 22657  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 13 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22658  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 21 -
 روزانه 22659  دانشگاه مراغه نانوفناوري گرايش نانومواد 10 - 
 روزانه 22660  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 7 - 
 نوبت دوم 22661  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 نوبت دوم 22662  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 نوبت دوم 22663  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 نوبت دوم 22664  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

شده در سايت (درج 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22666  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 10 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

و اختصاصي وزارت  عمومي
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 22665  شهر اصفهان)

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده فناوري هاي نوين

 نوبت دوم 22667  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22668  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
محل تحصيل پرديس 

 دانشگاهخودگردان 
 پرديس خودگردان 22669  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 3 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22670  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -

 غيرانتفاعي 22671  تهران -غيرانتفاعي خاتم دانشگاه  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22672  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22673 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 غيرانتفاعي 22674  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  نانوموادنانوفناوري گرايش  10 - 
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  ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22675  دانشگاه بيرجند اطالعاتمهندسي فناوري  16 -  

 روزانه 22676  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي فناوري اطالعات 7 - 
محل تحصيل پرديس 

 دانشكده هاي فني
 روزانه 22677  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22678  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فناوري اطالعاتمهندسي  4 -
 روزانه 22679  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي فناوري اطالعات 8 - 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

كامپيوترو ، مهندسي 
مهندسي برق انجام مي 
شود محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده آپا مي باشد

 روزانه 22680  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 2 -

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي توسط 

دانشكده هاي رياضي و علوم 
كامپيوتر، مديريت، مهندسي 

كامپيوتر و صنايع و مهندسي 
 برق انجام مي شود

 روزانه 22681  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 18 -

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22682  دانشگاه اصفهان

 - 7 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22683  صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

6 - 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22684  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22685  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 

 شود

- 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22686  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

آموزشي اين رشته امور 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 

شود. محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده آپا مي باشد

- 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22687  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22688  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22689  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 12 - فقط زن
گرايش تجارت مهندسي فناوري اطالعات 

 الكترونيكي
 روزانه 22690  دانشگاه قم
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 13 - فقط مرد
اطالعات گرايش تجارت مهندسي فناوري 

 الكترونيكي
 روزانه 22691  دانشگاه قم

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22692  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 9 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22693  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22694  دانشگاه شيراز

 - 11 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22695  دانشگاه صنعتي اروميه

توضيحات در انتهاي دفترچه - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22696  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 11 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 )ITSتكنولوژي اطالعات (
 روزانه 22697  دانشگاه تربيت مدرس

 - 11 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي 

 شبكه اي
 روزانه 22698  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي 

 شبكه اي
 روزانه 22699  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

6 - 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي 

 شبكه اي
 روزانه 22700  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 روزانه 22701  دانشگاه تهران

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 روزانه 22702  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 روزانه 22703  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 7 -   روزانه 22704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 5 -   روزانه 22705  دانشگاه صنعتي شيراز

شرايط در انتهاي دفترچه 
 مردفقط  -

 روزانه 22706  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) مهندسي فناوري اطالعات و امنيت - 19
 نوبت دوم 22707  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي فناوري اطالعات 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 22708  تهراندانشگاه  مهندسي فناوري اطالعات 3 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22709  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي فناوري اطالعات 2 -
 - 2 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 
 الكترونيكي

 نوبت دوم 22710  دانشگاه اصفهان

 - 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22711  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي

تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 22713  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

 - 3 
گرايش تجارت  مهندسي فناوري اطالعات

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22712  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22714  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22715  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22716  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 

 شبكه اي
 نوبت دوم 22717  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 نوبت دوم 22718  دانشگاه تهران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 نوبت دوم 22719  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 1 -   نوبت دوم 22720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 1 -   نوبت دوم 22721  دانشگاه صنعتي شيراز

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22722  دانشگاه شيراز

 13 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22723  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 25 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22724  رشت -دانشگاه گيالن 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي دولتي 22725  شيرازدانشگاه 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

- 13 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي دولتي 22726  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 مهندسي فناوري اطالعات 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22727  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 
شود محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده آپا مي باشد

 پرديس خودگردان 22728  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اطالعات مهندسي فناوري 1 -

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

 پرديس خودگردان 22729  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 1 -

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 
شود محل اجراي پروژه 
 -پژوهشكده آپا مي باشد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
اطالعات گرايش تجارت مهندسي فناوري 

 الكترونيكي
 پرديس خودگردان 22730  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پرديس خودگردان 22731  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22732  شيرازدانشگاه 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22733  دانشگاه صنعتي اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 چند رسانه اي
 پرديس خودگردان 22734  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 5 -  پرديس خودگردان 22735  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پيام نور 22736  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 8 
گرايش سيستم هاي مهندسي فناوري اطالعات 

 )ITSتكنولوژي اطالعات (
 پيام نور 22737  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 8 -   پيام نور 22738  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 - 16 

گرايش تجارت مهندسي فناوري اطالعات 
 الكترونيكي

 غيرانتفاعي 22739  دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار

 - 18 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22740  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22741  اصفهان -بهايي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22742  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22743  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22744  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22745  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 16 
گرايش تجارت مهندسي فناوري اطالعات 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22746  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22747  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 

 - 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22748  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22749  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22750  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
تجارت مهندسي فناوري اطالعات گرايش 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22751 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22752  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22753  آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان  موسسه

 - 14 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22754  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 15 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22755  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
- 15 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 
 سيستم هاي اطالعاتي

 غيرانتفاعي 22756  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 اطالعاتيسيستم هاي 
 غيرانتفاعي 22757  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22758  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22759  آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22760  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22761  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 



 
 

 366  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 اطالعاتيسيستم هاي 
 غيرانتفاعي 22762  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22763  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22764  ايالم -سفير دانش موسسه غيرانتفاعي 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22765  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 13 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22766 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22767  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22768  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22769  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22770  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 

 - 15 
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22771  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 30 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22772  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 10 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22773  تهران -غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نماموسسه 

 25 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22774 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22775  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 35 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22776  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22777  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 15 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22778  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

گرايش معماري سازمانيمهندسي فناوري اطالعات  15 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 22779  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 ) 2) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 22780  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 4 -  علوم و فنون نوين

محل تحصيل دانشكده 
 فنون نوينعلوم و 

 نوبت دوم 22781  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 1 -

 ) 1مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 22782  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 -  

 روزانه 22783  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22784  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 روزانه 22785  دانشگاه تبريز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 9 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22786  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 12 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 22787  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه - 6
 روزانه 22788  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - 



 
 

 367  
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 ) 1مهندسي 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
   روزانه 22789  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  8 -
 روزانه 22790  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 روزانه 22791  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22792  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 - 
 روزانه 22793  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 روزانه 22794  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22795  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22796  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 18 - 
 روزانه 22797  فردوسي مشهددانشگاه  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 - 
 روزانه 22798  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 9 - 
 روزانه 22799  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - 
 روزانه 22800  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 روزانه 22801  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 روزانه 22802  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 7 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22803  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 12 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22804  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 -
 روزانه 22805  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 9 - 
 روزانه 22806  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 22807  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 روزانه 22808  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 22809  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - فاقد خوابگاه

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 22810  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22811  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 4 -
 روزانه 22812  دانشگاه تربيت مدرس يابي ديجيتالجرم 6 - 
 نوبت دوم 22813  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريگرايش شبكهمهندسي كامپيوتر  2 - 
 نوبت دوم 22814  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 22815  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 1 - 
 نوبت دوم 22816  دانشگاه تبريز هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  6 - 
 نوبت دوم 22817  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 22818  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 22819  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 22820  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 22821  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 22822  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 22823  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 22824  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 - 
 نوبت دوم 22825  دانشگاه تبريز رايانش امنمهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22826  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -
 نوبت دوم 22827  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 1 - 
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 ) 1مهندسي 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

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

استخدام وزارت دفاع و به 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 22828  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22829  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 1 -

 مجازي دولتي 22830  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 13 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22831  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 25 - آموزش محور

 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
آموزش  - انتهاي دفترچه

محل تحصيل تهران -محور 

 مجازي دولتي 22832  دانشگاه صنعتي مالك اشتر رايانش امنمهندسي كامپيوتر گرايش  30 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22833  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22834  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22835  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22836  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22837  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 -
 غيرانتفاعي 22838  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - 
 غيرانتفاعي 22839  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22840  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 19 - 
 غيرانتفاعي 22841  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22842  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22843  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - 
 غيرانتفاعي 22844  گرمسار -غيرانتفاعي اديبان موسسه  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - 
 غيرانتفاعي 22845  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22846  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22847  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 13 - 
 غيرانتفاعي 22848  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22849  الهيجان -غيرانتفاعي ديلمان موسسه  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22850  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 غيرانتفاعي 22851  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22852  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  هاي كامپيوتريكامپيوتر گرايش شبكهمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 22853  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 12 - 
 غيرانتفاعي 22854  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي 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 22855  بابل -مازندران  موسسه غيرانتفاعي صنعتي هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 -
 غيرانتفاعي 22856  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 غيرانتفاعي 22857  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22858  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 17 - 
 غيرانتفاعي 22859  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22860  تبريز -اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي نبي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22861  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - 
 غيرانتفاعي 22862  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 

 غيرانتفاعي 22863  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  گرايش رايانش امنمهندسي كامپيوتر  15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 22864  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 -

 غيرانتفاعي 22865  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  گرايش رايانش امنمهندسي كامپيوتر  15 - 
 غيرانتفاعي 22866  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 
 غيرانتفاعي 22867  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 غيرانتفاعي 22868  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  كامپيوتر گرايش رايانش امن مهندسي 15 - 
 مجازي غيرانتفاعي 22869  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22870  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22871 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22872  تهران -غيرانتفاعي مجازي ايرانيان موسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 - آموزش محور

 ) 2مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -    روزانه 22873  دانشگاه اراك

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22874  دانشگاه اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 - فقط زن  روزانه 22875  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22876  دانشگاه ايالم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   روزانه 22877  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22878  دانشگاه تبريز
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22879  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -  روزانه 22880  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   روزانه 22881  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 18 -   روزانه 22882  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -  روزانه 22883  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيرو هاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  15 -  روزانه 22884  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -  روزانه 22885  تهران -دانشگاه جامع انقالب اسالمي
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22886  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   روزانه 22887  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   روزانه 22888  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  10 -   روزانه 22889  دانشگاه سمنان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -   روزانه 22890  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  7 -   روزانه 22892  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22893  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22894  دانشگاه شيراز
مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  8 -   روزانه 22895  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22897  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي 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
  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -  روزانه 22898  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 22 -   روزانه 22899  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -   روزانه 22900  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - فاقد خوابگاه  روزانه 22901  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22902  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -  روزانه 22903  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   روزانه 22904  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   روزانه 22905  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 21 -   روزانه 22906  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -   روزانه 22907  بهشهر -مازندران دانشگاه علم و فّناوري 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22908  دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 - فقط مرد  روزانه 22909  دانشگاه قم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   روزانه 22910  دانشگاه كاشان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 24 -   روزانه 22911  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   روزانه 22912  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22913  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -   روزانه 22914  دانشگاه يزد
 روزانه 22915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 5 - 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22916  دانشگاه اراك
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  4 -   نوبت دوم 22917  دانشگاه اصفهان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - فقط زن  نوبت دوم 22918  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -   نوبت دوم 22919  دانشگاه ايالم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 1 -   نوبت دوم 22920  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   نوبت دوم 22921  دانشگاه تبريز
 نوبت دوم 26304  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   نوبت دوم 22922  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -  نوبت دوم 22923  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  4 -   نوبت دوم 22924  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -   نوبت دوم 22925  دانشگاه سمنان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   نوبت دوم 22926  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  2 -   نوبت دوم 22927  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22928  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22929  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22930  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -  تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 نوبت دوم 22931  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   نوبت دوم 22932  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22933  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
علمي الزم دفاع و شرايط 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -  نوبت دوم 22934  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي 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
  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -  نوبت دوم 22935  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22936  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22937  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22938  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22939  دانشگاه كاشان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22940  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22941  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   نوبت دوم 22942  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 22943  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 1 - 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 22944  دانشگاه سمنان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - محورآموزش   مجازي دولتي 22945  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - آموزش محور  مجازي دولتي 22946  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 22947  دانشگاه صنعتي شاهرود

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
آموزش  - انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -محور 
 تهران

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 -  مجازي دولتي 22948  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 22949  دانشگاه فردوسي مشهد
پرديس محل تحصيل 

خودگردان دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -  پرديس خودگردان 22950  دانشگاه تبريز

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
خودگردانپرديس  22951  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -  پرديس خودگردان 22952  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -  پرديس خودگردان 22953  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -  پرديس خودگردان 22954  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22955  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 4 -

يانگ كره  مشترك با كيم
شرايط در انتهاي  -جنوبي 
 دفترچه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  مشترك 22956  دانشگاه اصفهان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   پيام نور 22957  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش  20 -   غيرانتفاعي 22958  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22959  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22960  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22961  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22962  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22963  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  غيرانتفاعي 22964  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   غيرانتفاعي 22965  بابل -غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران دانشگاه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22966  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - فقط زن  غيرانتفاعي 22967  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران) 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 2مهندسي 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
  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -  غيرانتفاعي 22968  بجنورد -غيرانتفاعي اشراق موسسه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   غيرانتفاعي 22969  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   غيرانتفاعي 22970  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز مهندسي 7 -   غيرانتفاعي 22971  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22972  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -   غيرانتفاعي 22973  مشهد -غيرانتفاعي سلمان موسسه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 17 -   غيرانتفاعي 22974  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   غيرانتفاعي 22975  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22976  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   غيرانتفاعي 22977  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -   غيرانتفاعي 22978 فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد موسسه غيرانتفاعي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22979  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   غيرانتفاعي 22980  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   غيرانتفاعي 22981  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   غيرانتفاعي 22982  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  4 -   غيرانتفاعي 22983  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 17 -   غيرانتفاعي 22984  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 

فقط مرد -آموزش محور  رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  20 -  مجازي غيرانتفاعي 22985  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

فقط  -آموزش محور  -
محل تحصيل  -زن 

 خواهران پرديس رضوان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - غيرانتفاعيمجازي  22986  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)   

 ) 3مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277

  - 9 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 روزانه 22987  دانشگاه اصفهان  كامپيوتري

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22988  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
هاي معماري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش 

 كامپيوتري
 روزانه 22989  دانشگاه تبريز

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22990  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 7 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22991  دانشگاه تربيت مدرس

 - 10 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22992  دانشگاه تهران

 - 11 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22993  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22994  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22995  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 12 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22996  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 10 
هاي گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوتر 

 كامپيوتري
 روزانه 22997  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 12 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 22999  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23000  دانشگاه شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 3مهندسي 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

  - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23001  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 14 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 23002  پرديس گرمسار)

 - 13 
هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتري
 روزانه 23003  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23004  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 12 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23005  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 8 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23006  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23007  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 9 
هاي معماري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش 

 كامپيوتري
 روزانه 23008  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 7 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23009  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23010  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 11 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23011  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 7 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23012  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23013  اصفهاندانشگاه 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23014  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23015  دانشگاه تبريز

 - 1 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23016  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23017  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23018  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23019  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23020  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 6 
هاي معماري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش 

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23021  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23022  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23023  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23024  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23025  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 7 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23026  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  ) 3مهندسي 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

 25 - آموزش محور
هاي گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوتر 

 كامپيوتري
 مجازي دولتي 23027  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 13 - آموزش محور
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 مجازي دولتي 23028  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 25 - آموزش محور
هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتري
 مجازي دولتي 23029  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 6 

هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم
 كامپيوتري

 پرديس خودگردان 23030  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23031  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23032  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
هاي معماري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش 

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23033  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23034  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 - 18 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23035  آبيك -غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي 

 4 - فقط زن
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23036  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران) 

 - 1 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23037  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23038  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 10 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23039  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 5 
هاي كامپيوتر گرايش معماري سيستممهندسي 
 كامپيوتري

 غيرانتفاعي 23040  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون 

فقط مرد -آموزش محور  - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 مجازي غيرانتفاعي 23041  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
فقط  -آموزش محور  -

محل تحصيل  -زن 
 خواهران پرديس رضوان

- 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 مجازي غيرانتفاعي 23042  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 23043  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -  

 روزانه 23044  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 23045  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 

 روزانه 23046  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 9 فقط زن
 روزانه 23047  دانشگاه بجنورد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 روزانه 23048  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 روزانه 23049  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23050  دانشگاه تبريز افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  10 - 
 روزانه 23051  دانشگاه تربت حيدريه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 23052  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 روزانه 23053  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23054  دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 23055  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 12 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   روزانه 23056  كرمانشاه -دانشگاه رازي  افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 5 -
 روزانه 23057  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 23058  دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23059  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 روزانه 23060  دانشگاه شهركرد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 19 - 
 روزانه 23061  دانشگاه شهيد باهنر كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23063  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  9 - 
 روزانه 23064  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 روزانه 23065  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23066  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 روزانه 23067  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 23068  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 روزانه 23069  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23070  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23071  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 23072  صنعتي قمدانشگاه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 -
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23073  دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -

 روزانه 23074  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 روزانه 23075  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 28 - 
 روزانه 23076  دانشگاه فردوسي مشهد افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  9 - 
 روزانه 23077  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23078  سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 روزانه 23079  گرگان -دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 23080  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 روزانه 23081  خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23082  دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 23083  دانشگاه زنجان گرايش بيوانفورماتيكمهندسي كامپيوتر  7 - 
 روزانه 23084  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 7 - 
 روزانه 23085  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23086  دانشگاه صنعتي اصفهان دادهمهندسي كامپيوتر گرايش علوم  5 - 
 روزانه 23087  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايهاي رايانهمهندسي كامپيوتر گرايش بازي 11 - 

محل تحصيل دانشكده 
علوم مهندسي پرديس 

 دانشكده هاي فني
 روزانه 23088  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 16 -

 روزانه 23089  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 5 - 
 روزانه 23090  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 5 - فاقد خوابگاه

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 2 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 روزانه 23091  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 روزانه 23092  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 2 - 
 نوبت دوم 23093  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23094  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   نوبت دوم 23095  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 نوبت دوم 23096  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  - 2 فقط زن
 نوبت دوم 23097  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 23098  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23099  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 نوبت دوم 26305  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 نوبت دوم 23100  دانشگاه تربت حيدريه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23101  دانشگاه تهران افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  9 - 
 نوبت دوم 23102  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23103  دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 23104  دانشگاه شهيد باهنر كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 23105  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 23106  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23107  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 23108  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  4 - 
 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 

تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 23109  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

 نوبت دوم 23110  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  5 - 
 نوبت دوم 23111  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 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) 

وزارت دفاع و  به استخدام
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23112  دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -

 نوبت دوم 23113  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 

 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - مرد فقط
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 23114  شعبه نور)
 نوبت دوم 23115  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23116  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23117  سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23118  گرگان -دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 23119  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23120  دانشگاه يزد افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 
 نوبت دوم 23121  دانشگاه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
علوم مهندسي پرديس 

 دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 23122  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت پيماني شاغل در 
 آموزش و پرورش

- 1 
 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها

 (ويژه فرهنگيان)
 نوبت دوم 23123  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني 
شاغل در وزارت آموزش و 

 آموزش محور -پرورش 
 مجازي دولتي 23124  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 -

 مجازي دولتي 23125  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23126  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23127  رشت -دانشگاه گيالن  افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 25 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23128  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 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 23129  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23130  دانشگاه شيراز افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23131  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23132  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23133  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 2 -
 پيام نور 23135  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  10 - 
 پيام نور 23136  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 23137  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 مجازي پيام نور 23138  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 23139  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 23140  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 23141  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -

 غيرانتفاعي 23142  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 23143  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23144  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 غيرانتفاعي 23145  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23146  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 19 - 
 غيرانتفاعي 23147  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 23148  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23149  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23150  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 23151  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23152  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23153  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23154  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23155  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 غيرانتفاعي 23156  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 

 غيرانتفاعي 23157  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23158  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23159  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23160  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 غيرانتفاعي 23161  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 

 غيرانتفاعي 23162  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 23163  موسسه غيرانتفاعي ارشاد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -

 غيرانتفاعي 23164  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23165  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - 
 غيرانتفاعي 23166  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23167  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 غيرانتفاعي 23168  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23169  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23170  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 غيرانتفاعي 23171  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23172  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 23173  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 غيرانتفاعي 23174  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23175  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23176  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23177  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23178  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 23179  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23180  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23181  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 17 - 
 غيرانتفاعي 23182  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23183  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23184  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23185  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23186  كرمانشاه -زاگرس موسسه غيرانتفاعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23187  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23188  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23189  مشهد -غيرانتفاعي سلمان موسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23190  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23191  موسسه غيرانتفاعي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 غيرانتفاعي 23192  تنكابن -غيرانتفاعي شفق موسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23193  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23194  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 

 غيرانتفاعي 23195  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  13 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 23196  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23197 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23198  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23199  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23200  شاهين شهر اصفهان -عقيق موسسه غيرانتفاعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23201  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23202  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23203  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 
 غيرانتفاعي 23204  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23205  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23206  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23207  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 غيرانتفاعي 23208  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23209  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23210  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23211  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23212  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 غيرانتفاعي 23213  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23214  سنندج -ماد  موسسه غيرانتفاعي افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23215  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 غيرانتفاعي 23216  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23217  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23218  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23219  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23220  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  12 - 
 غيرانتفاعي 23221  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23222  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 1 - 
 غيرانتفاعي 23223  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 23224  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 14 - 



 
 

 379  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 23225  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 7 -
 غيرانتفاعي 23226  اصفهان -جهان موسسه غيرانتفاعي نقش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 15 - 
 غيرانتفاعي 23227  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 8 - 
 غيرانتفاعي 23228  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 23229  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 مجازي غيرانتفاعي 23230  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23231  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23232 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  يادگيري الكترونيكي 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23233  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يادگيري الكترونيكي 20 - آموزش محور

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279
 روزانه 23234  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -  

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23235  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 -

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

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 23236  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 10 -

 روزانه 23237  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - 
 روزانه 23238  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - 
 روزانه 23239  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 11 - 
 روزانه 23240  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 
 روزانه 23241  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  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 سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23242  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 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 

شرايط در  - "آمدخواهند 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23243  شهر اصفهان)

 روزانه 23244  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 - 
 روزانه 23245  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23246  دانشگاه اصفهان
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23247  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23248  دانشگاه تهران ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش  4 -
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -   روزانه 23249  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23250  دانشگاه شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 10 -  روزانه 23251  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش ديناميك  8 -   روزانه 23252  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23253  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

سايت  (درج شده در
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -  روزانه 23254  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پذيرفته شدگان در صورت 
شرايط عمومي و دارا بودن 

اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 
شده در سايت دانشگاه 
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد. 
 انتهاي دفترچه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - حصيل شاهين دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل ت
 روزانه 23255  شهر اصفهان)

 روزانه 23256  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23257  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23258  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 13 -
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيرو هاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 روزانه 23259  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -

 روزانه 23260  سمناندانشگاه  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 روزانه 23261  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 - 
 روزانه 23262  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 - 
 روزانه 23263  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23264  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23265  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 روزانه 23266  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23267  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 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 

شرايط در  - "آمدخواهند 
 انتهاي دفترچه

 هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23268  شهر اصفهان)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23269  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23270  هوايي (شهيد ستاري) دانشگاه علوم و فنون هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 -

 روزانه 23271  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23272  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23273  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - علوم و فنون نوين

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيرو هاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 23274  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 -

 روزانه 23275  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 
 روزانه 23276  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 - 
 روزانه 23277  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 روزانه 23278  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - 
 روزانه 23279  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 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 
نيروهاي مسلح در پشتيباني 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23280  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 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 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23281  شهر اصفهان)

 روزانه 23282  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23283  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -

 روزانه 23284  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23285  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - علوم و فنون نوين
 روزانه 23286  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 روزانه 23287  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا گرايش  2 - علوم و فناوري فضا

 روزانه 23288  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
 روزانه 23289  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  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 در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23290  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 

شرايط در  -خواهند آمد. 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23291  شهر اصفهان)

 روزانه 23292  پژوهشگاه هوافضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23293  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 11 -

دانشكده محل تحصيل 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23294  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 -
 روزانه 23295  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 7 - 

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23296  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) گرايش پهپادهوانوردي  5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23297  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 10 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
 شرايط در انتهاي -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23298  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23299  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 8 -

شاغلين نيروهاي ويژه 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23300  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23301  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -
 نوبت دوم 23302  دانشگاه سمنان گرايش جلوبرندگيمهندسي هوا فضا  2 - 
 نوبت دوم 23303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 - 
 نوبت دوم 23304  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23305  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 جلوبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش  8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23306  شهر اصفهان)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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
   نوبت دوم 23307  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23308  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -  نوبت دوم 23309  دانشگاه تهران
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   نوبت دوم 23311  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

وزارت عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - دوم نوبت 23312  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

و كنترل مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 23313  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 23314  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23315  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 23316  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - نوينعلوم و فنون 
 نوبت دوم 23317  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23318  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23319  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييسازهمهندسي هوا فضا گرايش  4 - 
 هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 

تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 23320  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

 نوبت دوم 23321  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23322  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

استخدام وزارت دفاع و به 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23323  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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23324  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 شده متعهد به 

جذب درنيروهاي مسلح 
شرايط در  -مي باشد 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 23325  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييهوا فضا گرايش سازهمهندسي  6 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23326  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 -
 نوبت دوم 23327  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 نوبت دوم 23328  دانشگاه صنعتي شاهرود 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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23329  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج 

دانشگاه  شده در سايت
صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  -خواهند آمد 
 انتهاي دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23330  شهر اصفهان)

پذيرفته شده متعهد به 
 جذب درنيروهاي مسلح

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23331  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -

 نوبت دوم 23332  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 23333  دانشگاه تهران هوا فضا گرايش مهندسي فضاييمهندسي  1 -

 نوبت دوم 23334  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
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 
شرايط در  - "خواهند آمد

محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23335  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

اختصاصي وزارت عمومي و 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
 انتهاي دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23336  شهر اصفهان)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

 ) 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 شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23337  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 11 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23338  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -باشد  مي
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23339  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش پهپاد 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23340  فنون هوايي (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و  هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -مي باشد 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23341  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب درنيروهاي مسلح 

شرايط در  -باشد مي 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 23342  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 4 -

 مجازي دولتي 23343  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 25 - آموزش محور
كنترل مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و 25 - آموزش محور  مجازي دولتي 23344  دانشگاه تربيت مدرس
 مجازي دولتي 23345  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23346  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 25 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 23347  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  جلوبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش  2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -  پرديس خودگردان 23348  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز  4 -  پرديس خودگردان 23349  دانشگاه شيراز

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   پرديس خودگردان 23350  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  23351  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -  

 پرديس خودگردان 23352  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23353  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23354  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -

 پرديس خودگردان 23355  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 
 پرديس خودگردان 23356  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 - 
 غيرانتفاعي 23357  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 - 

 ) 1مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23358  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 12 -  

 روزانه 23359  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 6 - 
 روزانه 23360  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 5 - 
 نوبت دوم 23361  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 3 - 
 نوبت دوم 23362  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 1 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 23363  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 5 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني و مهندسيگروه 

  ) 2مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23364  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 7 -  

 روزانه 23365  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 7 - 
محل اجراي پروژه 

پژوهشكده مهندسي مواد 
و فرايندهاي پيشرفته در 

 نساجي

 روزانه 23366  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 -

 روزانه 23367  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 10 - 
 نوبت دوم 23368  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 2 - 
 نوبت دوم 23369  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 2 - 

 ) 3مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23370  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 7 -  

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 
 هاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23371  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 -

 روزانه 23372  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 7 - 
 نوبت دوم 23373  رشت -دانشگاه گيالن  نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفيمهندسي  2 - 

 ) 4مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23374  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 7 -  

 روزانه 23375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 7 - 
 روزانه 23376  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 8 - 
 روزانه 23377  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 10 - 
 نوبت دوم 23378  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 2 - 
 نوبت دوم 23379  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي نساجي و رنگمهندسي نساجي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 23380  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 2 - 

 ) 5مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23381  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش فناوري 17 -  

 روزانه 23382  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي نساجي گرايش فناوري 14 - 
 روزانه 23383  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 16 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو  روزانه 23384  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده مواد و فناوري
 هاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23385  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

 روزانه 23386  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 10 - 
 نوبت دوم 23387  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 3 - 
 نوبت دوم 23388  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 - 

 ) 6مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23389  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 7 -  

 ) 1بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  -مهندسي شيمي  - 1285
 روزانه 23390  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -  

 روزانه 23391  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 روزانه 23392  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 17 - 
 روزانه 23393  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 روزانه 23394  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش بيوتكنولوژيمهندسي  10 - 
 روزانه 23395  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 روزانه 23396  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - 
 روزانه 23397  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23398  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 روزانه 23399  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 روزانه 23400  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - فاقد خوابگاه
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 ) 1بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  -مهندسي شيمي  - 1285 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 

اختصاصي وزارت عمومي و 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 روزانه 23401  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -

 روزانه 23402  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 16 - 
 روزانه 23403  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
 روزانه 23404  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 پااليش زيستيمهندسي شيمي گرايش  8 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 23405  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 نوبت دوم 23406  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23407  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23408  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23409  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23410  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 

پذيرفته شدگان در "
دارا بودن شرايط صورت 

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 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  - انتهاي دفترچه
 تحصيل تهران

 نوبت دوم 23411  مالك اشتردانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -

 نوبت دوم 23412  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 11 - 
 نوبت دوم 23413  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
دوم نوبت 23414  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -   

 مهندسي شيمي گرايش پااليش زيستي 4 - 
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 23415  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23416  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 16 -

 غيرانتفاعي 23417  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 16 - 
 غيرانتفاعي 23418  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 

 ) 2بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  -مهندسي شيمي  - 1285
 روزانه 23419  دانشگاه تهران داروسازي مهندسي شيمي گرايش 3 -  

 روزانه 23420  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش داروسازي 11 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 23421  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع) بيوتروريسم - 5

 نوبت دوم 23422  تهراندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش داروسازي 2 - 
 نوبت دوم 23423  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش داروسازي 4 - 

 مهندسي شيمي گرايش داروسازي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 23424

 غيرانتفاعي 23425  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  داروسازيمهندسي شيمي گرايش  20 - 
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  ) 1صنايع رنگ (كد ضريب  -مهندسي پليمر  - 1286

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23426  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش رنگمهندسي پليمر  10 -  

محل اجراي پروژه 
 روزانه 23427  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 - پژوهشكده رنگ و پليمر

 روزانه 23428  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 4 - 
 رنگ مهندسي پليمر گرايش 5 - 

 -موسسه پژوهشي علوم و فّناوري رنگ و پوشش 
 روزانه 23429  تهران

مهندسي پليمر گرايش پوشش هاي حفاظتي 5 -   روزانه 23430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 23431  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 1 - 

 ) 1ضريب زيست (كد مهندسي طراحي محيط - 1287
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23432  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 8 -  محيط زيست تهران
محل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم 23433  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 6 - محيط زيست تهران

 ) 1مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت (كد ضريب  - 1290
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 5 -    روزانه 23434  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز)
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 23435  دانشگاه شيراز
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 17 -   غيرانتفاعي 23436  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 10 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 23437  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 ) 1مهندسي بازرسي فني (كد ضريب  - 1292
 روزانه 23438  دانشگاه اراك مهندسي بازرسي فني 10 -  

 روزانه 23439  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مهندسي بازرسي فني 5 - 
محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 23440  دانشگاه صنعت نفت مهندسي بازرسي فني 13 -

 نوبت دوم 23441  دانشگاه اراك مهندسي بازرسي فني 3 - 
 نوبت دوم 23442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 23443  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 1 - دانشگاهخودگردان 

 ) 1(كد ضريب  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( - 1293
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 8 -    روزانه 23444  دانشگاه اراك

محل تحصيل واحد آبادان )HSEو محيط زيست ( مهندسي ايمني، بهداشت 10 -  روزانه 23445  دانشگاه صنعت نفت
محل تحصيل دانشكده 

مهندسي عمران و محيط زيست )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 5 -  روزانه 23446  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل دانشكده 

 بهداشت و ايمني
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( - 6  روزانه 23447  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 2 -   نوبت دوم 23448  دانشگاه اراك
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 23449  دانشگاه سمنان
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23450  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23451  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23452  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23453  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 18 -   غيرانتفاعي 23454  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23455  اصفهان -غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو موسسه 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23456  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

محل تحصيل واحد قزوين )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 19 -  غيرانتفاعي 23457  موسسه غيرانتفاعي كار
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23458  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23459  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23460  اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان موسسه 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 23461  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 1ايمني، بهداشت و محيط زيست (كد ضريب  - 1294
 روزانه 23462  تهراندانشگاه  ايمني، بهداشت و محيط زيست 8 -  

 نوبت دوم 23463  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 6 - 
 ) 1آموزش مهندسي (كد ضريب  - 1295

محل تحصيل دانشكده 
علوم مهندسي پرديس 

  دانشكده هاي فني
 روزانه 23464  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 10 -

 ) 1مهندسي فرماندهي و كنترل (كد ضريب  - 1296
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
  فقط مرد -دفترچه 

- 15 
مهندسي فرماندهي و كنترل گرايش طرح 

 ريزي فرماندهي و كنترل
وابسته به  -دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء(ص)

 روزانه 23465  تهران -ارتش جمهوري اسالمي ايران
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع طبيعيكد رشته محل -4جدول شماره 

  ) 1علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -    روزانه 23466  دانشگاه اردكان

علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23467  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23468  منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23469  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 5 -   روزانه 23470  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23471  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23472  دانشگاه گنبد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 23473  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 5 -   روزانه 23474  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23475  علوم دريايي شهرستان نور)طبيعي و 

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23476  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23477  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23478  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23479  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
گرايش مديريت علوم و مهندسي آبخيز 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23480  دانشگاه كاشان

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23481  دانشگاه مالير

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23482  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
گرايش مديريت  علوم و مهندسي آبخيز

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23483  دانشگاه يزد

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23484  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23485  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23486  دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 6 -   روزانه 23487  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23488  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -  تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل 

 روزانه 23489  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   روزانه 23490  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23491  دانشگاه شهركرد
خاك علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و 3 -   روزانه 23492  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23493  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23494  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23495  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23496  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23497  دانشگاه گنبد
مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و  5 -   روزانه 23498  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23499  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23500  دانشگاه يزد
آبخيز گرايش آبخيزداري شهري علوم و مهندسي 2 -   روزانه 23501  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 4 -   روزانه 23502  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23503  دانشگاه مالير
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -  نوبت دوم 23504  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   نوبت دوم 23505  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23506  منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 1 -   نوبت دوم 23507  دانشگاه صنعتي اصفهان
آبخيز گرايش سيالب و رودخانهعلوم و مهندسي  3 -   نوبت دوم 23508  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 23509  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23510  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 1 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23511  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
دوم نوبت 23512  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23513  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23514  دانشگاه كاشان

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23515  دانشگاه مالير

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23516  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23517  دانشگاه يزد

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23518  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23519  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23520  دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -  دومنوبت  23521  دانشگاه بيرجند  
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23522  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23523  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23524  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -   نوبت دوم 23525  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23526  سنندج -دانشگاه كردستان 
و خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب  2 -   نوبت دوم 23527  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23528  دانشگاه يزد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -   نوبت دوم 23529  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -   نوبت دوم 23530  كاشاندانشگاه 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 -   نوبت دوم 23531  دانشگاه مالير

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -  پرديس خودگردان 23532  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهريعلوم و  2 -  پرديس خودگردان 23533  دانشگاه زابل

 - 1 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 غيرانتفاعي 23534  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 2علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301
 روزانه 23535  دانشگاه اروميه مديريت مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش  4 -  

 روزانه 23536  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23537  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 23538  دانشگاه جيرفت مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع علوم و 5 - 
 روزانه 23539  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 روزانه 23540  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23541  اصفهاندانشگاه صنعتي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23542  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 -
 روزانه 23543  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23544  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23545  دانشگاه گنبد مديريت مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش  3 - 
 روزانه 23546  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23547  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23548  اردكاندانشگاه 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23549  منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 -   روزانه 23550  دانشگاه جيرفت
احياي مرتع علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 2 -   روزانه 23551  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23552  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23553  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
احياي مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و  4 -   روزانه 23554  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23555  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23556  دانشگاه گنبد
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23557  دانشگاه مالير
 - 3 

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 
 دارويي و صنعتي

 روزانه 23558  دانشگاه اردكان

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23559  دانشگاه بيرجند

 - 5 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23560  حيدريهدانشگاه تربت 

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23561  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و
 روزانه 23562  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23563  دانشگاه جيرفت

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23564  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23565  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23566  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23567  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23568  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23569  دانشگاه كاشان

 - 5 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23570  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 23571  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23572  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 نوبت دوم 23573  دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 
 نوبت دوم 23574  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 نوبت دوم 23575  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 
 نوبت دوم 23576  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 نوبت دوم 23577  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23578  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23579  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23580  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 
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 ) 2علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  احياي مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و  1 - دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23581  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 2 -   نوبت دوم 23582  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 2 -   نوبت دوم 23583  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   نوبت دوم 23584  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   نوبت دوم 23585  دانشگاه مالير
 - 3 

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 
 دارويي و صنعتي

دومنوبت  23586  دانشگاه اردكان  

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23587  دانشگاه بيرجند

 - 1 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23588  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23589  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23590  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23591  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23592  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23593  دانشگاه كاشان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23594  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23595  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 2 -  پرديس خودگردان 23596  دانشگاه زابل

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23597  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -  

 روزانه 23598  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23599  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23600  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23601  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23602  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23603  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23604  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي دانشگاه تهران 

 روزانه 23605  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23606  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23607  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23608  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23609  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23610  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23611  دانشگاه شهركرد زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبياري و  3 - 
 روزانه 23612  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23613  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23614  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23615  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23616  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23617  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 روزانه 23618  فسادانشگاه  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23619  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23620  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23621  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23622  خرم آباد -دانشگاه لرستان  و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم  3 - 
 روزانه 23623  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23624  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 نوبت دوم 23625  دانشگاه اراك مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي علوم و 2 - 
 نوبت دوم 23626  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 نوبت دوم 23627  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23628  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23629  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 
 نوبت دوم 23630  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23631  دانشگاه تبريز زهكشي علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23632  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 23633  پاكدشت)ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 23634  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 نوبت دوم 23635  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23636  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23637  دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و  4 - 
 نوبت دوم 23638  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23639  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23640  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23641  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23642  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23643  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23644  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23645  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23646  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 پرديس خودگردان 23647  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23648  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23649  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23650  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و  3 -

 غيرانتفاعي 23651  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -    روزانه 23652  اروميه دانشگاه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 5 -   روزانه 23653  دانشگاه ايالم
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23654  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23655  دانشگاه بيرجند
هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  3 -   روزانه 23656  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23657  دانشگاه تبريز

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
  اتوبان تهران كرج)كشاورزي واقع در 

 روزانه 23658
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - (محل تحصيل پرديس كشاورزي و  دانشگاه تهران
 روزانه 23659  منابع طبيعي كرج)

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23660  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23661  دانشگاه زابل
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23662  زنجاندانشگاه 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23663  دانشگاه شهركرد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23664  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23665  دانشگاه شهيد چمران اهواز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23666  دانشگاه شيراز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23667  دانشگاه صنعتي اصفهان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 -   روزانه 23668  دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 23669  مالثاني اهواز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23670  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23671  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23672  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23673  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23674  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

مهندسي آب گرايش رودخانه و علوم و 
 اكوسيستمهاي آبي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23675  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 

 اكوسيستمهاي آبي
 روزانه 23676  دانشگاه شهيد چمران اهواز

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   نوبت دوم 23677  اروميهدانشگاه 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23678  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 -   نوبت دوم 23679  دانشگاه بيرجند
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23680  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23681  دانشگاه تبريز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23682  منابع طبيعي كرج)
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 -   نوبت دوم 23683  دانشگاه زابل
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23684  دانشگاه زنجان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   نوبت دوم 23685  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -  دومنوبت  23686  دانشگاه صنعتي اصفهان  
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 -   نوبت دوم 23687  دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23688  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23689  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23690  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   نوبت دوم 23691  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -  دومنوبت  23692  خرم آباد -دانشگاه لرستان   

 - 2 
علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 

 اكوسيستمهاي آبي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23693  منابع طبيعي كرج)

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 23694  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -  پرديس خودگردان 23695  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -  پرديس خودگردان 23696  دانشگاه شيراز
هاي آبيگرايش سازهعلوم و مهندسي آب  5 -   غيرانتفاعي 23697  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم

 ) 3علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23698  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -  

 روزانه 23699  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23700  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
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 ) 3علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23701  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي آب گرايش منابع آبعلوم و  3 -
 روزانه 23702  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23703  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23704  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23705  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23706  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23707  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23708  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23709  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23710  دانشگاه صنعتي اصفهان منابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش  4 - 
 روزانه 23711  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23712  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23713  دانشگاه فردوسي مشهد منابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش  4 - 
 روزانه 23714  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23715  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23716  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23717  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23718  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش مديريت و 
 برنامه ريزي منابع آب

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23719  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23720  دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 3 -
 نوبت دوم 23721  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23722  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23723  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 1 - 
 نوبت دوم 23724  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23725  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23726  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 23727  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23728  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23729  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23730  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 نوبت دوم 23731  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 نوبت دوم 23732  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23733  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23734  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23735  دانشگاه مالير منابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش  5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23736  دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23737  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 -
 غيرانتفاعي 23738  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  منابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش  1 - 

 ) 4علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -    روزانه 23739  دانشگاه اروميه

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23740  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23741  منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 7 -   روزانه 23742  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23743  اهوازدانشگاه شهيد چمران 
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 ) 4علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -  روزانه 23744  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23745  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23746  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -  دوم نوبت 23747  دانشگاه اروميه  
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   نوبت دوم 23748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23749  منابع طبيعي كرج)
كشاورزيعلوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي  2 -   نوبت دوم 23750  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   نوبت دوم 23751  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 2 -   نوبت دوم 23752  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 1 -  پرديس خودگردان 23753  دانشگاه شيراز

 ) 5علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23754  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -  

 روزانه 23755  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 4 - 
 روزانه 23756  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 4 - 
 روزانه 23757  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 - 
 روزانه 23758  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 4 - 
 روزانه 23759  سنندج -دانشگاه كردستان  گرايش هيدروانفورماتيكعلوم و مهندسي آب  3 - 
 نوبت دوم 23760  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 2 - 
 نوبت دوم 23761  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 1 - 
 نوبت دوم 23762  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 4 - 
 نوبت دوم 23763  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 2 - 

 ) 1زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23764  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 7 -  

 روزانه 23765  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23766  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23767  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23768  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23769  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23770  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23771  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 نژادي گياهيبهژنتيك و  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23772  منابع طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23773  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 23774  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23775  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23776  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23777  تهران -دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 5 -
 روزانه 23778  شهركرددانشگاه  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23779  دانشگاه شهيد باهنر كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23780  دانشگاه شهيد چمران اهواز نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23781  دانشگاه شيراز نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23782  اصفهاندانشگاه صنعتي  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23783  مالثاني اهواز

 روزانه 23784  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23785  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23786  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23787  سنندج -دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
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 ) 1زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23788  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 6 -
 روزانه 23789  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23790  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23791  دانشگاه مراغه نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23792  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23793  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 نوبت دوم 23794  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23795  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23796  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 23797  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23798  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23799  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23800  منابع طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
(محل تحصيل دانشكده بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 23801  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 23802  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23803  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23804  تهران -دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 3 -
 نوبت دوم 23805  دانشگاه شهيد باهنر كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23806  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 نوبت دوم 23807  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 23808  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نژادي گياهيبهژنتيك و  3 - 
 نوبت دوم 23809  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23810  سنندج -دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23811  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23812  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23813  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 -

 ) 2زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23814  دانشگاه اروميه گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي  4 -  

 روزانه 23815  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23816  دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23817  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  4 - 
 روزانه 23818  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23819  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي  4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23820  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 23821  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23822  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23823  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23824  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23825  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23826  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -
 روزانه 23827  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23828  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23829  دانشگاه شهيد چمران اهواز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 - 
 روزانه 23830  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 5 - 
 روزانه 23831  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23832  دانشگاه صنعتي اصفهان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 - 
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 ) 2زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23833  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

 -منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و 
 روزانه 23834  مالثاني اهواز

 روزانه 23835  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23836  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23837  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23838  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23839  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23840  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23841  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23842  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23843  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23844  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23845  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23846  دانشگاه ايالم تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو  1 - 
 نوبت دوم 23847  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23848  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23849  دانشگاه تبريز گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي اگرو تكنولوژي 2 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23850  منابع طبيعي كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
مجتمع آموزش عالي دانشگاه تهران (محل تحصيل 

 نوبت دوم 23851  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 23852  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23853  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23854  تهران -دانشگاه شاهد  گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي  2 -
 نوبت دوم 23855  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23856  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23857  دانشگاه صنعتي اصفهان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23858  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23859  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 نوبت دوم 23860  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23861  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23862  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23863  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23864  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23865  دانشگاه زابل تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو  3 -

  ) 3زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23866  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 -  

 روزانه 23867  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23868  دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23869  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23870  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23871  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23872  منابع طبيعي كرج)

 روزانه 23873  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي  4 - 
 روزانه 23874  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23875  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23876  تهران -دانشگاه شاهد  گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي  3 -
 روزانه 23877  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23878  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 3زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23879  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 5 -
 روزانه 23880  دانشگاه شيراز گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي  2 - 
 روزانه 23881  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23882  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23883  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي  4 - 
 روزانه 23884  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23885  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23886  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي  3 - 
 روزانه 23887  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23888  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23889  دانشگاه ياسوج گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي  3 - 
 نوبت دوم 23890  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23891  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23892  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23893  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23894  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

(محل تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 23895  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 23896  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23897  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23898  تهران -دانشگاه شاهد  گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي  1 -
 نوبت دوم 23899  دانشگاه شهيد باهنر كرمان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23900  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23901  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23902  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 نوبت دوم 23903  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23904  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23905  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23906  دانشگاه زابل اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  3 -

 ) 4زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23907  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 -  

 روزانه 23908  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذراگرو  3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23909  منابع طبيعي كرج)

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23910  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 -
 روزانه 23911  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23912  مالثاني اهواز

 روزانه 23913  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 روزانه 23914  دانشگاه فردوسي مشهد تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذراگرو  2 - 
 روزانه 23915  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 23916  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 23917  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي گرايش  3 - 
 روزانه 23918  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 نوبت دوم 23919  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 نوبت دوم 23920  دانشگاه بيرجند بذراگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي  2 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23921  منابع طبيعي كرج)

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23922  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 -
 نوبت دوم 23923  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
 نوبت دوم 23924  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 23925  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 نوبت دوم 23926  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
 نوبت دوم 23927  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
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  ) 5زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -    روزانه 23928  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23929  دانشگاه بيرجند
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23930  دانشگاه تبريز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23931  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -  تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران (محل 
 روزانه 23932  منابع طبيعي كرج)

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23933  دانشگاه زنجان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   روزانه 23934  دانشگاه شيراز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   -و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي 

 روزانه 23935  مالثاني اهواز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23936  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23937  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي هرزتكنولوژي گرايش علوم علفاگرو  4 -   روزانه 23938  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23939  سنندج -دانشگاه كردستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -   روزانه 23940  دانشگاه گنبد
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -   روزانه 23941  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23942  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23943  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   روزانه 23944  عصر(عج) رفسنجان دانشگاه ولي
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23945  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23946  دانشگاه بيرجند
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -  دومنوبت  23947  دانشگاه تبريز  

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23948  منابع طبيعي كرج)

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23949  دانشگاه زنجان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   نوبت دوم 23950  و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23951  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -   نوبت دوم 23952  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   نوبت دوم 23953  سنندج -دانشگاه كردستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23954  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 ) 6زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23955  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 6 -  

 روزانه 23956 تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان)دانشگاه بجنورد (محل  اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23957  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 23958  دانشگاه تربت حيدريه اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23959  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23960  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 23961  دانشگاه زابل اكولوژياگرو  5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23962  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 5 -
 روزانه 23963  دانشگاه شهركرد اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23964  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23965  اهوازدانشگاه شهيد چمران  اگرو اكولوژي 6 - 
 اگرو اكولوژي 7 - 

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 23966  منابع طبيعي داراب)

 روزانه 23967  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي 6 - 
 اگرو اكولوژي 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23968  مالثاني اهواز

 روزانه 23969  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23970  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23971  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23972  دانشگاه گنبد اگرو اكولوژي 5 - 
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 ) 6نباتات (كد ضريب زراعت و اصالح  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 23973  دانشگاه مراغه اگرو اكولوژي 5 -
 نوبت دوم 23974  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 3 - 
 نوبت دوم 23975  دانشگاه بيرجند اكولوژياگرو  2 - 
 نوبت دوم 23976  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23977  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23978  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 1 -
 نوبت دوم 23979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23980  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23981  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23982  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23983  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23984  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 1 -

مشترك با دانشگاه كاسل 
شرايط در انتهاي  -آلمان 
 دفترچه

 مشترك 23986  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 3 -

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -    روزانه 23987  دانشگاه اردكان

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 23988  دانشگاه اروميه
توسعه كشاورزياقتصاد كشاورزي گرايش سياست و  3 -   روزانه 23989  دانشگاه تبريز
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 5 -   روزانه 23990  دانشگاه تربت حيدريه
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23991  منابع طبيعي كرج)
كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد  2 -   روزانه 23992  دانشگاه زابل
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 23993  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -   روزانه 23994  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 23995  دانشگاه شيراز
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 23996  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 23997  دانشگاه فردوسي مشهد
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 23998  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 3 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 روزانه 23999  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24000  اروميهدانشگاه 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24001  دانشگاه تبريز

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24002  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 واحدهاي كشاورزيمديريت 
 روزانه 24003  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24004  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24005  دانشگاه شيراز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24006  مالثاني اهواز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24007  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24008  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24009  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24010  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد منابع اقتصاد كشاورزي گرايش 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24011  دانشگاه اروميه

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24012  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24013  دانشگاه تبريز

 - 5 
كشاورزي گرايش اقتصاد منابع اقتصاد 

 زيستطبيعي و محيط

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24014  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24015  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24016  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24017  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24018  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24019  دانشگاه شيراز

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24020  مالثاني اهواز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24021  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 24022  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24023  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24024  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24025  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24026  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24027  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24028  دانشگاه شيراز

 - 4 
 اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24029  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24030  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24031  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 24032  سنندج -دانشگاه كردستان 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   نوبت دوم 24033  دانشگاه اردكان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   نوبت دوم 24034  دانشگاه اروميه
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -   نوبت دوم 24035  دانشگاه تبريز
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24036  منابع طبيعي كرج)
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
  اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 1 -  نوبت دوم 24037  دانشگاه زابل
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -   نوبت دوم 24038  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 1 -   نوبت دوم 24039  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -   نوبت دوم 24040  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرايش سياست و توسعه كشاورزي اقتصاد كشاورزي 1 -   نوبت دوم 24041  دانشگاه فردوسي مشهد
 - 3 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 نوبت دوم 24042  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24043  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24044  دانشگاه تبريز

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24045  دانشگاه زابل

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24046  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24047  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24048  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24049  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24050  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد منابع اقتصاد كشاورزي گرايش 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24051  دانشگاه اروميه

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24052  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24053  دانشگاه تبريز

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24054  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24055  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستو محيط طبيعي
 نوبت دوم 24056  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24057  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24058  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 24059  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24060  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24061  دانشگاه اروميه

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24062  دانشگاه زابل

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24063  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
بازاريابي  اقتصاد كشاورزي گرايش

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24064  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24065  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 24066  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد كشاورزي  3 -  پرديس خودگردان 24067  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -  پرديس خودگردان 24068  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

و اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 پرديس خودگردان 24069  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24070  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

اقتصاد منابع اقتصاد كشاورزي گرايش 
 زيستطبيعي و محيط

 پرديس خودگردان 24071  دانشگاه تبريز

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 24072  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 پرديس خودگردان 24073  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 پرديس خودگردان 24074  دانشگاه زابل

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   پيام نور 24075  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   پيام نور 24076  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 - 3 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 پيام نور 24077  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 7 - آموزش محور  مجازي پيام نور 24078  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 5 -   غيرانتفاعي 24079  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
 - 1 

كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و اقتصاد 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 غيرانتفاعي 24080  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305
 روزانه 24081  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -  

 روزانه 24082  دانشگاه اردكان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش درختان  3 - 
 روزانه 24083  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24084  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 روزانه 24085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24086  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24087  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24088  در اتوبان تهران كرج) كشاورزي واقع

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24089  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24090  طبيعي كرج)منابع 
 روزانه 24091  دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 5 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 
 روزانه 24092  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)

 روزانه 24093  دانشگاه زنجان مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و  4 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24094  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

 روزانه 24095  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24096  دانشگاه شهيد باهنر كرمان باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي  3 - 
 روزانه 24097  دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24098  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش  6 - 

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 24099  منابع طبيعي داراب)

 روزانه 24100  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24101  مالثاني اهواز
 روزانه 24102  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24103  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24104  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24105  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش درختان ميوه علوم و مهندسي باغباني 4 - 
 روزانه 24106  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24107  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24108  دانشگاه مالير ميوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش درختان  3 - 
 روزانه 24109  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24110  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24111  اراكدانشگاه  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24112  دانشگاه ايالم هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 روزانه 24114  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 هامهندسي باغباني گرايش سبزيعلوم و  4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24115  منابع طبيعي كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24116  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 هاسبزيعلوم و مهندسي باغباني گرايش  4 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24117  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24118  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24119  تهران -دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -
 روزانه 24120  دانشگاه شهركرد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24121  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24122  دانشگاه شهيد چمران اهواز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 24123  دانشگاه شيراز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24124  مالثاني اهواز

 روزانه 24125  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24126  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24127  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24128  سنندج -دانشگاه كردستان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24129  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 24130  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24131  دانشگاه مراغه هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24132  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان هامهندسي باغباني گرايش سبزيعلوم و  2 - 
 روزانه 24133  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24134  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24135  دانشگاه اردكان گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني  3 - 
 روزانه 24136  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24137  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24138  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24139  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24140  طبيعي كرج)منابع 

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24141  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24142  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 24143  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 روزانه 24144  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24145  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 



 
 

 406  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 24146  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -
 روزانه 24147  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24148  مالثاني اهواز

 روزانه 24149  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24150  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24151  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24152  سنندج -دانشگاه كردستان  گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني گرايش  3 - 
 روزانه 24153  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24154  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24155  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زينتي علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان 3 - 
 روزانه 24156  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24157  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 24158  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زينتيعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان  3 - 
 روزانه 24159  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24160  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 

اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشگاه 
 روزانه 24162  شهيد باكري مياندوآب)

 روزانه 24161  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24163  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24164  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش  3 - 
 روزانه 24165  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24166  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 روزانه 24167  دانشگاه تربت حيدريه باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و مهندسي  4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24168  منابع طبيعي كرج)

 روزانه 24169  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24170  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24171  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 روزانه 24172  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مركز 
 روزانه 24173  آموزش عالي كشاورزي بردسير)

 روزانه 24174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 6 - 
 روزانه 24175  دانشگاه شهيد چمران اهواز داروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان  4 - 
 روزانه 24176  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 روزانه 24177  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش  3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24178  مالثاني اهواز

 روزانه 24179  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24180  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24181  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24182  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24183  رشت -گيالن دانشگاه  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24184  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24185  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24186  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24187  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
 روزانه 24188  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 - 3 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 
 ايگلخانهمحصوالت 

 روزانه 24189  دانشگاه اراك

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24190  دانشگاه اروميه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24191  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24192  دانشگاه تبريز

 - 5 
گرايش توليد علوم و مهندسي باغباني 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24193  دانشگاه تربت حيدريه

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24194  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايگلخانهمحصوالت 

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 روزانه 24195  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24196  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24197  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24198  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24199  دانشگاه شهركرد

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايگلخانهمحصوالت 
 روزانه 24200  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24201  دانشگاه شيراز

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24202  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
گرايش توليد علوم و مهندسي باغباني 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24203  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24204  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24205  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24206  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24207  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24208  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24209  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24210  خرم آباد -لرستان دانشگاه 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24211  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24212  دانشگاه مراغه

 - 3 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24213  دانشگاه مالير

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24214  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24215  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 نوبت دوم 24216  دانشگاه اراك مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه علوم و 3 - 
 نوبت دوم 24217  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24218  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1ضريب علوم و مهندسي باغباني (كد  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 24219  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 -
 نوبت دوم 24220  دانشگاه بيرجند درختان ميوه علوم و مهندسي باغباني گرايش 2 - 
 نوبت دوم 24221  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24222  منابع طبيعي كرج)

 باغباني گرايش درختان ميوه علوم و مهندسي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 24223  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 24224  دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

(محل تحصيل دانشكده بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 
 نوبت دوم 24225  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)

 نوبت دوم 24226  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24227  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

 نوبت دوم 24228  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24229  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 نوبت دوم 24230  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24231  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24232  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24233  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24234  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24235  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24236  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24238  منابع طبيعي كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 24237  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 هاباغباني گرايش سبزيعلوم و مهندسي  4 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24239  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24240  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24241  تهران -دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -
 نوبت دوم 24242  دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24243  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24244  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24245  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24246  سنندج -دانشگاه كردستان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24247  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24248  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24249  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24250  اروميهدانشگاه  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24251  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24252  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 

تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران (محل 
 نوبت دوم 24253  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24254  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24255  زنجاندانشگاه  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24256  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 -
 نوبت دوم 24257  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24258  دانشگاه صنعتي اصفهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان  2 - 
 نوبت دوم 24259  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24260  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24261  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24262  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24263  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
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 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 24264  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -
 نوبت دوم 24265  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24266  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24267  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24268  دانشگاه بيرجند مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  2 - 
 نوبت دوم 24269  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24270  دانشگاه تربت حيدريه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24271  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24272  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24273  زنجاندانشگاه  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24274  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مركز 
دومنوبت  24275  آموزش عالي كشاورزي بردسير)  

 نوبت دوم 24276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24277  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24278  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 نوبت دوم 24279  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24280  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24281  سنندج -دانشگاه كردستان  گرايش گياهان دارويي علوم و مهندسي باغباني 3 - 
 نوبت دوم 24282  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 - 1 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 
 ايمحصوالت گلخانه

 نوبت دوم 24283  دانشگاه اراك

 - 3 
باغباني گرايش توليد  علوم و مهندسي

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24284  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24285  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24286  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 نوبت دوم 24287  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24288  دانشگاه زابل

 - 2 
گرايش توليد علوم و مهندسي باغباني 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24289  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24290  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24291  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24292  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24293  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مهندسي باغباني گرايش توليد علوم و 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24294  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24295  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24296  دانشگاه مالير

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24297  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24298  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
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 ) 1باغباني (كد ضريب علوم و مهندسي  - 1305 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 24299  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24300  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24301  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 پرديس خودگردان 24302  دانشگاه زابل

 غيرانتفاعي 24303  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 غيرانتفاعي 24304  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 24305  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 

 ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306

  - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعيترويج 
 روزانه 24306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24307  دانشگاه تبريز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24308  كرمانشاه -رازي دانشگاه 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24309  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24310  مالثاني اهواز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24311  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24312  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24313  دانشگاه ياسوج

 - 6 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24314  تهران كرج)كشاورزي واقع در اتوبان 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24315  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24316  مالثاني اهواز

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24317  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيست بوم انساني كشاورزي
 روزانه 24318  دانشگاه شيراز

 - 4 
گرايش ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 

 زيست بوم انساني كشاورزي
 روزانه 24319  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24320  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24321  تبريزدانشگاه 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24322  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24323  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24324  دانشگاه شيراز

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24325  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1كشاورزي (كد ضريب ترويج و آموزش  - 1306 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24326  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24327  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24328  دانشگاه ياسوج

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24329  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24330  دانشگاه تبريز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 طبيعيترويج كشاورزي پايدار و منابع 
 نوبت دوم 24331  دانشگاه زنجان

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24332  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24333  سنندج -كردستان دانشگاه 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24334  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 نوبت دوم 24335  دانشگاه زنجان

 - 2 
آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج و 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 نوبت دوم 24336  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24337  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 و كارآفريني كشاورزي نوآوري
 نوبت دوم 24338  دانشگاه تبريز

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24339  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 كشاورزينوآوري و كارآفريني 
 نوبت دوم 24340  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24341  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24342  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24343  دانشگاه ياسوج

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 24344  واقع در اتوبان تهران كرج)كشاورزي 

 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307
 روزانه 24345  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  

 روزانه 24346  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 روزانه 24347  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) گرايش مديريت جنگلعلوم و مهندسي جنگل  7 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24348  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24349  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24350  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 روزانه 24351  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 روزانه 24352  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگلعلوم و  4 - 
 روزانه 24353  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24354  طبيعي صومعه سرا)منابع 

 روزانه 24355  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
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 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 24356  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 روزانه 24357  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24358  دانشگاه ايالم
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 

 روزانه 24359  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24360  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 7 -   روزانه 24361  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24362  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24363  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24364  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24365  سنندج -دانشگاه كردستان 
جنگل علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24366  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24367  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24368  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24369  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24370  دانشگاه يزد
 - 3 

علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 
 برداري جنگلبهره

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24371  كرج)منابع طبيعي 

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24372  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24373  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
جنگل گرايش عمران و  علوم و مهندسي

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24374  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24375  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 جنگلبرداري بهره
 روزانه 24376  دانشگاه مالير

 نوبت دوم 24377  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 نوبت دوم 24378  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 نوبت دوم 24379  كشاورزي اهر)دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 24380  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24381  طبيعي كرج)منابع 
 نوبت دوم 24382  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 نوبت دوم 24383  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 
 نوبت دوم 24384  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش  3 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24385  منابع طبيعي صومعه سرا)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24386  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 -   نوبت دوم 24387  دانشگاه ايالم
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 - 

 نوبت دوم 24388  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24389  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24390  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -   نوبت دوم 24391  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24392  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24393  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24394  سنندج -كردستان دانشگاه 
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 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24395  منابع طبيعي صومعه سرا)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   نوبت دوم 24396  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 -   نوبت دوم 24397  دانشگاه يزد
 - 1 

گرايش عمران و علوم و مهندسي جنگل 
 برداري جنگلبهره

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24398  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24399  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24400  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24401  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره

دانشكده رشت (محل تحصيل  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24402  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24403  دانشگاه مالير

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 پرديس خودگردان 24404  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 - 
 پرديس خودگردان 24405  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

  - 4 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24406  دانشگاه اروميه

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24407  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، 
 روزانه 24408  دانشگاه تبريز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24409  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24410  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24411  دانشگاه جيرفت

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24412  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24413  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24414  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24415  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24416  دانشگاه شهركرد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24417  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24418  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24419  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24420  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه گرايش
 روزانه 24421  دانشگاه صنعتي شاهرود
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24422  مالثاني اهواز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24423  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24424  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24425  مشهددانشگاه فردوسي 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24426  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24427  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24428  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24429  دانشگاه مراغه

 - 3 
خاك فناوري مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24430  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24431  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و 
 روزانه 24432  دانشگاه ياسوج

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24433  دانشگاه يزد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24434  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك حاصلخيزي و زيستمديريت 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24435  دانشگاه ايالم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24436  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و 
 روزانه 24437  دانشگاه تبريز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24438  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 خاكگرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي 
 روزانه 24439  دانشگاه جيرفت

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24440  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24441  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك حاصلخيزي و زيستمديريت 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24442  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24443  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24444  دانشگاه شهركرد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24445  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24446  چمران اهوازدانشگاه شهيد 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24447  دانشگاه شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24448  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24449  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24450  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24451  مشهددانشگاه فردوسي 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24452  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24453  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24454  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24455  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و 
 روزانه 24456  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24457  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24458  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24459  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24460  دانشگاه تبريز

 - 2 
فناوري خاك حاصلخيزي و زيستمديريت 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24461  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24462  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24463  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24464  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24465  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24466  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش 
 نوبت دوم 24467  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24468  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، 
 نوبت دوم 24469  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24470  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي 
 نوبت دوم 24471  دانشگاه مالير

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24472  دانشگاه ياسوج

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دومنوبت  24473  دانشگاه يزد  

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24474  دانشگاه اروميه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24475  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
دومنوبت  24476  دانشگاه تبريز  

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24477  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24478  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24479  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24480  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
 فناوري خاكمديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24481  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24482  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24483  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24484  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24485  و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24486  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24487  دانشگاه مالير

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24488  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 پرديس خودگردان 24489  دانشگاه زابل

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

  - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24490  دانشگاه اروميه

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24491  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
خاك گرايش فيزيك و  مديريت منابع
 حفاظت خاك

 روزانه 24492  دانشگاه تبريز

 - 6 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24493  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 7 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران (محل 
 روزانه 24494  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24495  دانشگاه جيرفت

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24496  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24497  دانشگاه زابل

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24498  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24499  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24500  دانشگاه شهركرد
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
و  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك

 حفاظت خاك
 روزانه 24501  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24502  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24503  دانشگاه شيراز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24504  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24505  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24506  مالثاني اهواز

 - 4 
گرايش فيزيك و  مديريت منابع خاك

 حفاظت خاك
 روزانه 24507  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24508  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24509  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24510  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24511  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24512  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24513  دانشگاه مراغه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24514  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24515  دانشگاه ياسوج

 - 4 
منابع خاك گرايش فيزيك و مديريت 

 حفاظت خاك
 روزانه 24516  دانشگاه يزد

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24517  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24518  دانشگاه ايالم

 - 4 
منابع خاك و مديريت منابع خاك گرايش 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24520  دانشگاه تبريز

 - 7 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24521  كرج)منابع طبيعي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24522  دانشگاه جيرفت

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24523  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24524  زابلدانشگاه 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24525  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24526  تهران -دانشگاه شاهد 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2منابع خاك (كد ضريب فناوري و مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24527  دانشگاه شهركرد

 - 4 
گرايش منابع خاك و مديريت منابع خاك 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24528  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24529  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24530  دانشگاه شيراز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24531  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24532  مالثاني اهواز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24533  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24534  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24535  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24536  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24537  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24538  دانشگاه مراغه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24539  دانشگاه مالير

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24540  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 اراضيارزيابي 
 روزانه 24541  دانشگاه ياسوج

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24542  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24543  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24544  تبريزدانشگاه 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24545  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24546  دانشگاه جيرفت

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24547  دانشگاه زابل

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24548  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24549  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24550  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24551  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24552  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب حاصلخيزي، زيستمديريت  - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24553  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24554  دانشگاه ياسوج

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24555  دانشگاه يزد

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24556  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24557  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24558  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران (محل 
 نوبت دوم 24559  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24560  دانشگاه جيرفت

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24561  دانشگاه زابل

 - 2 
خاك و مديريت منابع خاك گرايش منابع 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24562  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24563  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24564  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24565  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24566  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24567  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24568  دانشگاه مالير

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24569  دانشگاه ياسوج

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 پرديس خودگردان 24570  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 پرديس خودگردان 24571  دانشگاه زابل

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309
 روزانه 24572  دانشگاه اراك دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم  3 -  

 روزانه 24573  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24574  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24575  دانشگاه بيرجند اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و  4 - 
 روزانه 24576  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24577  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و  4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24578  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24579  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 و اصالح دام و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24580  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24581  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24582  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 24583  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -
 روزانه 24584  دانشگاه زنجان ژنتيك و اصالح دام و طيور علوم دامي گرايش 4 - 
 روزانه 24585  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24586  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24587  دانشگاه شيراز طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و  5 - 
 روزانه 24588  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24589  مالثاني اهواز

 روزانه 24590  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش  4 - 
 روزانه 24591  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24592  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24593  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24594  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24595  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24596  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24597  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24598  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24599  دانشگاه ايالم و طيور علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 3 - 
 روزانه 24600  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24601  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24603  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24602  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24604  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 گرايش فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24605  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24606  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24607  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24608  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 روزانه 24609  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24610  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24611  مالثاني اهواز

 روزانه 24612  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24613  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24614  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 5 - 
 روزانه 24615  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24616  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24617  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي گرايش  4 - 
 روزانه 24618  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 24619  شهرستان مغان)دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 24620  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24621  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24622  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24623  ايالمدانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 روزانه 24624  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24625  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24626  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24627  دانشگاه تبريز دامي گرايش تغذيه دامعلوم  4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24628  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24629  پاكدشت)ابوريحان واقع در 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

 روزانه 24630  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24631  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24632  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24633  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 روزانه 24634  دانشگاه زنجان دامعلوم دامي گرايش تغذيه  4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 

دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي 
 روزانه 24635  شهميرزاد)

 روزانه 24636  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24637  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24638  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24639  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24640  مالثاني اهواز

 روزانه 24641  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري تغذيه دام علوم دامي گرايش 4 - 
 روزانه 24642  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24643  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24644  سنندج -كردستان دانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24645  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24646  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24647  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24648  دانشگاه مالير تغذيه دامعلوم دامي گرايش  3 - 
 روزانه 24649  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24650  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24651  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24652  ايالم دانشگاه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24653  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24654  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24656  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24655  دانشگاه تبريز دامي گرايش تغذيه طيور علوم 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24657  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24658  در پاكدشت) ابوريحان واقع

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24659  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24660  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24661  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24662  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 روزانه 24663  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24664  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24665  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24666  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24667  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24668  مالثاني اهواز

 روزانه 24669  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گرايش تغذيه طيورعلوم دامي  4 - 
 روزانه 24670  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24671  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24672  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24673  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24674  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24675  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 24676  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24677  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24678  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24679  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 - 
 روزانه 24680  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24681  تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) دانشگاه علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 
 روزانه 24682  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24683  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 روزانه 24684  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24685  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري عسلعلوم دامي گرايش زنبور  4 - 
 روزانه 24686  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 
 نوبت دوم 24687  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24688  دانشگاه اروميه دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح  3 - 
 نوبت دوم 24689  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24690  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24691  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24692  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24693  منابع طبيعي كرج)

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 24694  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 24695  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24696  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24697  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24698  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24699  اصفهاندانشگاه صنعتي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24700  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24701  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24702  دانشگاه فردوسي مشهد اصالح دام و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك و 2 - 
 نوبت دوم 24703  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24704  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24705  دانشگاه ياسوج دام و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح 3 - 
 نوبت دوم 24706  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24707  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24708  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24709  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24710  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24711  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24712  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي گرايش  2 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24713  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24714  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24715  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24716  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24717  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24718  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24719  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
دومنوبت  24720  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -   
 نوبت دوم 24721  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24722  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24723  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24724  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
   نوبت دوم 24725  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 24727  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24726  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 نوبت دوم 24728  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24729  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24730  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 1 - 
 نوبت دوم 24731  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24732  دانشگاه زنجان تغذيه دام علوم دامي گرايش 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 

دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي 
 نوبت دوم 24733  شهميرزاد)

 نوبت دوم 24734  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24735  صنعتي اصفهاندانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه دام 1 - 
 نوبت دوم 24736  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24737  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24738  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24739  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24740  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24741  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24742  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
 نوبت دوم 24743  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24744  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24745  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24747  تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) دانشگاه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24746  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 نوبت دوم 24748  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 تغذيه طيورعلوم دامي گرايش  1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24749  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24750  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
 نوبت دوم 24751  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24752  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24753  دانشگاه شهيد باهنر كرمان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24754  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24755  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24756  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24757  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24758  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
 نوبت دوم 24759  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24760  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24761  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24762  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 
 نوبت دوم 24763  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24764  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24765  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24766  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24767  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دامي گرايش زنبور عسلعلوم  4 - 
 نوبت دوم 24768  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24769  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24770  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24771  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  24772  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -  

 پرديس خودگردان 24773  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24774  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24775  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -
 پيام نور 24776  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 24777  تربت حيدريه

 غيرانتفاعي 24778  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  تغذيه دامعلوم دامي گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 24779  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24780  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24781  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24782  كرج) منابع طبيعي

 - 7 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24783  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24784  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24785  دانشگاه زابل

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24786  دانشگاه شهركرد

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24787  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24788  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24789  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24790  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 5 
مهندسي شيالت گرايش تكثير و  علوم و

 پرورش آبزيان
 روزانه 24791  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24792  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 7 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24793  فردوسي مشهددانشگاه 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24794  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24795  دانشگاه گنبد

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

رشت (محل تحصيل دانشكده  -گيالن دانشگاه 
 روزانه 24796  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24797  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24798  دانشگاه اروميه
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 24799  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 1 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24800  منابع طبيعي كرج)

 - 7 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24801  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24802  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24803  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 آبزيانپرورش 
 نوبت دوم 24804  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24805  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24806  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24807  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24808  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24809  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24810  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24811  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 24812  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 پرديس خودگردان 24813  زابلدانشگاه 

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 غيرانتفاعي 24814  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 

 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24815  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24816  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24817  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24818  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24819  دانشگاه زابل

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24820  شيرازدانشگاه 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24821  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24822  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
شيالت گرايش فرآوري علوم و مهندسي 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24823  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24824  منابع طبيعي صومعه سرا)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24825  دانشگاه اروميه

 - 1 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24826  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24827  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24828  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24829  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24830  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24831  منابع طبيعي صومعه سرا)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 پرديس خودگردان 24832  دانشگاه زابل

 - 5 
و مهندسي شيالت گرايش فرآوري علوم 

 محصوالت شيالتي
 غيرانتفاعي 24833  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 غيرانتفاعي 24834  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 ) 3علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311
 روزانه 24835  دانشگاه اروميه شناسي آبزيانگرايش بوم علوم و مهندسي شيالت 4 -  

 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24836  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24837  دانشگاه شهركرد شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 - 
 روزانه 24838  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 روزانه 24839  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 روزانه 24840  طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 روزانه 24841  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 روزانه 24842  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 - 
 روزانه 24843  دانشگاه گنبد شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 - 
 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24844  منابع طبيعي صومعه سرا)

 روزانه 24845  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 - 
 نوبت دوم 24846  دانشگاه اروميه شناسي آبزيانمهندسي شيالت گرايش بومعلوم و  3 - 
 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24847  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24848  اصفهاندانشگاه صنعتي  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 - 
 نوبت دوم 24849  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 نوبت دوم 24850  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 نوبت دوم 24851  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي آبزيانگرايش بوم علوم و مهندسي شيالت 3 - 

 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 2 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24852  منابع طبيعي صومعه سرا)

 نوبت دوم 24853  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 2 - 

 ) 4علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24854  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24855  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24856  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
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 ) 4علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24857  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 24858  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 24859  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 24860  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
صيد و علوم و مهندسي شيالت گرايش 

 برداري آبزيانبهره
 غيرانتفاعي 24861  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 

 ) 1هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
- 5 

هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 ليگنوسلولزيهاي گرايش كامپوزيت

 روزانه 24862  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24863  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
هاي سلولزي فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24864  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24865  دانشگاه زابل

 - 4 
هاي سلولزي فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 24866  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24867  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24868  دانشگاه گنبد

 - 8 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 نوبت دوم 26306  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

 - 1 
هاي سلولزي صنايع چوب و فرآوردهمهندسي 

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24869  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 24870  دانشگاه زابل

 - 2 
هاي سلولزي چوب و فرآورده مهندسي صنايع

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 24871  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 24872  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 پرديس خودگردان 24873  دانشگاه زابل

 ) 2هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312

  - 4 
هاي فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24874  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

 روزانه 24875  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح
 روزانه 24876  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 سلولزي گرايش بيولوژي و آناتومي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24877  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
هاي فرآورده مهندسي صنايع چوب و

 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24878  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

 نوبت دوم 24879  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
هاي فرآورده مهندسي صنايع چوب و

 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح
 نوبت دوم 24880  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 سلولزي گرايش بيولوژي و آناتومي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24881  منابع طبيعي كرج)
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  ) 3هاي سلولزي (كد ضريب صنايع چوب و فرآوردهمهندسي  - 1312

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

تحصيل دانشكده منابع  دانشگاه تربيت مدرس (محل
 روزانه 24882  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24883  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 سلولزي سلولزي گرايش صنايع

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 24884  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24885  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزيسلولزي 
 روزانه 24886  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24887  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24888  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24889  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

تهران (محل تحصيل  -بهشتي دانشگاه شهيد 
 نوبت دوم 24890  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 2 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24891  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24892  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24893  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24894  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 

 20 - آموزش محور
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 مجازي دولتي 24895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313

  - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24896  اروميهدانشگاه 

 4 - فقط زن
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
دانشكده صنايع غذايي بهار ويژه خواهران واقع در 

  شهرستان بهار)
 روزانه 24897

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24898  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 روزانه 24899  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24900  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24901  دانشگاه زنجان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24902  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24903  مالثاني اهواز

 - 3 
مهندسي صنايع غذايي گرايش  علوم و

 صنايع غذايي
 روزانه 24904  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24905  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24906  دانشگاه اروميه
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 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24907  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24908  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24909  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 مواد غذاييشيمي 
 روزانه 24910  دانشگاه شيراز

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24911  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24912  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24913  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24914  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24915  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24916  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24917  دانشگاه زابل

 - 3 
غذايي گرايش علوم و مهندسي صنايع 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24918  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24919  مالثاني اهواز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غذاييفناوري مواد زيست
 روزانه 24920  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24921  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24922  دانشگاه اروميه

 4 - فقط زن
مهندسي صنايع غذايي گرايش  علوم و

 فناوري مواد غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
دانشكده صنايع غذايي بهار ويژه خواهران واقع در 

  شهرستان بهار)
 روزانه 24923

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24924  دانشگاه تبريز

 - 7 
مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم و 

 فناوري مواد غذايي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24925  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24926  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24927  دانشگاه جهرم

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24928  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24929  دانشگاه زنجان

 - 7 
و مهندسي صنايع غذايي گرايش  علوم

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24930  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24931  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24932  دانشگاه صنعتي اصفهان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 6 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24933  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24934  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24935  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24936  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24937  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24938  سنندج -كردستان  دانشگاه

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24939  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24940  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24941  دانشگاه اروميه

 3 - فقط زن
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
دانشكده صنايع غذايي بهار ويژه خواهران واقع در 

  شهرستان بهار)
 نوبت دوم 24942

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غذاييصنايع 
 نوبت دوم 24943  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 نوبت دوم 24944  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24945  دانشگاه زابل

 - 2 
و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24946  دانشگاه زنجان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24947  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
دومنوبت  24948  دانشگاه فردوسي مشهد  

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24949  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24950  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 نوبت دوم 24951  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24952  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24953  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
صنايع غذايي گرايش علوم و مهندسي 
 شيمي مواد غذايي

 نوبت دوم 24954  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24955  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24956  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24957  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24958  دانشگاه زابل
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24959  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
صنايع غذايي گرايش علوم و مهندسي 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24960  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24961  دانشگاه اروميه

 3 - فقط زن
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

تحصيل همدان (محل  -دانشگاه بوعلي سينا 
دانشكده صنايع غذايي بهار ويژه خواهران واقع در 

  شهرستان بهار)
 نوبت دوم 24962

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24963  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 نوبت دوم 24964  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24965  دانشگاه جهرم

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24966  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 مواد غذاييفناوري 
 نوبت دوم 24967  دانشگاه زنجان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24968  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24969  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
غذايي گرايش علوم و مهندسي صنايع 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24970  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24971  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24972  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 صنايع غذايي

 پرديس خودگردان 24973  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 شيمي مواد غذايي

 پرديس خودگردان 24974  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 فناوري مواد غذاييزيست

 پرديس خودگردان 24975  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 غذايي فناوري مواد

 پرديس خودگردان 24976  دانشگاه تبريز

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 24977  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
گرايش علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 فناوري مواد غذايي
 پرديس خودگردان 24978  دانشگاه شيراز

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24979  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24980  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24981  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24982  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24983  اروميه -غيرانتفاعي صبا موسسه 

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24984  موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 غيرانتفاعي 24985  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24986  يزد -علم و هنر دانشگاه غيرانتفاعي 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24987  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد 
 غيرانتفاعي 24988  رفسنجان)

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24989  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24990  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم 

 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314
 روزانه 24991  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 7 -  

 روزانه 24992  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24993  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24994  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 شناسي كشاورزيحشره 7 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24995  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 24996  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 شناسي كشاورزيحشره 7 - 
(محل تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران 

 روزانه 24997  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24998  دانشگاه جيرفت شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24999  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25000  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 25001  زنجاندانشگاه  شناسي كشاورزيحشره 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25002  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 روزانه 25003  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25004  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25005  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25006  دانشگاه شيراز شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25007  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25008  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان دانشگاه علوم
 روزانه 25009  مالثاني اهواز

 روزانه 25010  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25011  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25012  مشهددانشگاه فردوسي  شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25013  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25014  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25015  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25016  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25017  دانشگاه مراغه شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25018  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25019  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25020  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 25021  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كشاورزيشناسي حشره 6 - 
 نوبت دوم 25022  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25023  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 شناسي كشاورزيحشره 3 - 

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 نوبت دوم 25025  منابع طبيعي كرج)
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 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   شناسي كشاورزيحشره 3 -
(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 25024  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 25026  دانشگاه جيرفت شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25027  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 نوبت دوم 25028  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25029  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 3 -
 نوبت دوم 25030  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي كشاورزيحشره 1 - 
 نوبت دوم 25031  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسي كشاورزيحشره 1 - 
 نوبت دوم 25032  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25033  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 25034  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 1 - 
 نوبت دوم 25035  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25036  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 25037  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25038  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25039  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 25040  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 -

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315
 روزانه 25041  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 6 -  

 روزانه 25042  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25043  بيرجنددانشگاه  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25044  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 5 - 
 شناسي گياهيبيماري 7 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25045  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي گياهيبيماري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 25046  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 شناسي گياهيبيماري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25047  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25048  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25049  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25050  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 3 - 
 روزانه 25051  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25052  دانشگاه شهركرد شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25053  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25054  اهواز دانشگاه شهيد چمران شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25055  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25056  دانشگاه شيراز شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25057  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25058  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25059  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25060  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25061  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25062  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 3 - 
 روزانه 25063  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25064  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25065  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25066  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25067  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 25068  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25069  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 3 - 
دومنوبت  25070  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 3 -   
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 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   شناسي گياهيبيماري 2 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 25072  در پاكدشت) ابوريحان واقع

 شناسي گياهيبيماري 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 25071  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25073  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25074  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25075  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25076  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25077  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25078  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25079  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - 
 نوبت دوم 25080  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25081  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 2 - 
دوم نوبت 25082  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 3 -   
 نوبت دوم 25083  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25084  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25085  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25086  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25087  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 2 -
 غيرانتفاعي 25088  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25089  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  شناسي گياهيبيماري 1 - 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317

  - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25090  دانشگاه اردكان

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
 روزانه 25091  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25092  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25093  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25094  دانشگاه شهركرد

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25095  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25096  دانشگاه شيراز

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25097  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25098  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25099  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 7 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25100  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25101  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
  منابع طبيعي صومعه سرا)

 روزانه 25102

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25103  دانشگاه مالير
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 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25104  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25105  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25106  دانشگاه اردكان

 - 4 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25107  دانشگاه بيرجند

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25108  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمينارزيابي و آمايش 
 روزانه 25109  دانشگاه زابل

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25110  دانشگاه شيراز

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25111  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 و آمايش سرزمينارزيابي 
 روزانه 25112  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25113  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25114  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 25115  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25116  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 25117  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25118  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25119  دانشگاه اردكان

 - 4 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25120  دانشگاه بيرجند

 - 7 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 25121  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 زيستمحيط  آلودگي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25122  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25123  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25124  دانشگاه شهركرد

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25125  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25126  دانشگاه شيراز

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25127  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25128  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25129  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1(كد ضريب  علوم و مهندسي محيطزيست - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 6 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25130  دانشگاه كاشان

 - 3 
 زيست گرايشعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25131  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 25132  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25133  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 25134  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25135  دانشگاه اردكان

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه 
 نوبت دوم 25136  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25137  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25138  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25140  اصفهاندانشگاه صنعتي 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25141  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25142  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25143  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25144  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 زيستيمديريت و حفاظت تنوع 

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 25145  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25146  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 25147  دانشگاه يزد

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25148  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25149  دانشگاه اردكان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25150  بيرجنددانشگاه 

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25151  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25152  دانشگاه زابل

 - 2 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25153  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25154  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25155  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 2 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25156  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25157  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25158  دانشگاه يزد

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25159  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25160  دانشگاه اردكان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25161  دانشگاه بيرجند

 - 1 
زيست گرايش و مهندسي محيط علوم

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 25162  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25163  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25164  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25165  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 زيستمحيط  آلودگي
 نوبت دوم 25166  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25167  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
دومنوبت  25168  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25169  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25170  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

(محل تحصيل دانشكده رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 25171  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25172  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 25173  دانشگاه يزد

 - 1 
 زيست گرايشعلوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 25174  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 پرديس خودگردان 25175  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 25176

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 پرديس خودگردان 25177  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 پيام نور 25178  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 غيرانتفاعي 25179  مينودشت -موسسه غير انتفاعي ميالد گلستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 غيرانتفاعي 25180  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 غيرانتفاعي 25181  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

  ) 1مكانيك بيوسيستم (كد ضريب مهندسي  - 1319

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -    روزانه 25182  دانشگاه اروميه

بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك  3 -   روزانه 25183  دانشگاه ايالم
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25184  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25185  دانشگاه تبريز
طراحي و ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش  5 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25186  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 روزانه 25187

گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25188

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   روزانه 25189  دانشگاه جيرفت
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25190  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   روزانه 25191  دانشگاه شهركرد
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25192  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25193  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهندسي  4 -   روزانه 25194  دانشگاه شيراز
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25195  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25196  مالثاني اهواز

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25197  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   روزانه 25198  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  4 -   روزانه 25199  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   روزانه 25200  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   روزانه 25201  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  3 -   روزانه 25202  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 مهندسي گلخانه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 25203  ابوريحان واقع در پاكدشت)

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   نوبت دوم 25204  دانشگاه اروميه
گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم  4 -   نوبت دوم 25205  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   نوبت دوم 25206  دانشگاه تبريز

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 25207

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25208

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 -   نوبت دوم 25209  دانشگاه جيرفت
ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  2 -   نوبت دوم 25210  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 -   نوبت دوم 25211  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   نوبت دوم 25212  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك  4 -   نوبت دوم 25213  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 -   نوبت دوم 25214  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   نوبت دوم 25215  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -   نوبت دوم 25216  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 مهندسي گلخانه 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 نوبت دوم 25217

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك بيوسيستم  2 -  پرديس خودگردان 25218  دانشگاه شيراز

 مهندسي گلخانه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25219  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

  ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25220  دانشگاه ايالم

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25221  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25222  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 روزانه 25223  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 4 
گرايش مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25224  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25225  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25226  شهركرددانشگاه 

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25227  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25228  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 تجديدپذيرهاي انرژي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25229  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25230  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25231  كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25232  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25233  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25234  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25235  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25236  دانشگاه ايالم

 - 2 
بيوسيستم گرايش فناوري مهندسي مكانيك 
 پس از برداشت

 روزانه 25237  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25238  دانشگاه تبريز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25239  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 روزانه 25240  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25241  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25242  دانشگاه شهركرد

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25243  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25244  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25245  دانشگاه شيراز
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25246  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25247  مالثاني اهواز

 - 4 
بيوسيستم گرايش فناوري مهندسي مكانيك 
 پس از برداشت

 روزانه 25248  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25249  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25250  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25251  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 7 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25252  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25253  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25254  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25255  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25256  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 
 نوبت دوم 25257  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25258  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25259  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25260  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25261  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25262  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مكانيك بيوسيستم گرايش مهندسي 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25263  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25264  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25265  دانشگاه اروميه

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25266  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25267  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي دانشگاه 
  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نوبت دوم 25268

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25269

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25270  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25271  دانشگاه صنعتي اصفهان
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25272  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25273  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25274  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25275  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 برداشتپس از 
 نوبت دوم 25276  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 پرديس خودگردان 25277  دانشگاه شيراز

 ) 1مديريت و كنترل بيابان (كد ضريب  - 1321
 روزانه 25278  اردكاندانشگاه  مديريت و كنترل بيابان 5 -  

 روزانه 25279  دانشگاه اروميه مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 روزانه 25280  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 مديريت و كنترل بيابان 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25281  منابع طبيعي كرج)

 روزانه 25282  دانشگاه زابل بيابانمديريت و كنترل  4 - 
 روزانه 25283  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25284  دانشگاه شيراز مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25285  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25286  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25287  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25288  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25289  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 6 - 
 روزانه 25290  مجتمع آموزش عالي سراوان كنترل بيابانمديريت و  5 - 
 نوبت دوم 25291  دانشگاه اروميه مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25292  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 مديريت و كنترل بيابان 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25293  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25294  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25295  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25296  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 1 - 
 نوبت دوم 25297  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 1 - 
 نوبت دوم 25298  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25299  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 1 - 
 نوبت دوم 25300  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25301  دانشگاه زابل كنترل بيابانمديريت و  4 -

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322

  - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25302  دانشگاه ايالم

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25303  تبريز دانشگاه

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25304  دانشگاه شهركرد

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25305  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25306  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25307  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25308  رشت -دانشگاه گيالن 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25309  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   روزانه 25310  دانشگاه ايالم
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25311  منابع طبيعي كرج)

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 2 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25312  مالثاني اهواز

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 روزانه 25313  دانشگاه ايالم

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 مديريت پسماندبازيافت و 
 روزانه 25314  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 روزانه 25315  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25316  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25317  دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25318  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 نوبت دوم 25319  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 نوبت دوم 25320  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   پيام نور 25321  تبريز مركز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 ) 1اكوهيدرولوژي (كد ضريب  - 1323

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25322  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 3 -  علوم و فنون نوين

 روزانه 25323  دانشگاه شهركرد اكوهيدرولوژي 5 - 
 اكوهيدرولوژي 7 - 

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 25324  داراب)منابع طبيعي 

 اكوهيدرولوژي 7 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25325  مالثاني اهواز
 روزانه 25326  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 6 - 
 روزانه 25327  دانشگاه ياسوج اكوهيدرولوژي 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 فنون نوينعلوم و 

 نوبت دوم 25328  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 2 -
 نوبت دوم 25329  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 2 - 
 نوبت دوم 25330  دانشگاه ياسوج اكوهيدرولوژي 2 - 

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324
 روزانه 25331  اروميهدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -  

 روزانه 25332 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25333  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25334  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25335  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25336  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25337  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25338  منابع طبيعي كرج)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 روزانه 25339  ابوريحان واقع در پاكدشت)
 روزانه 25340  دانشگاه جهرم بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25341  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25342  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25343  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
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 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25344  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 روزانه 25345  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25346  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25347  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25348  دانشگاه شهيد چمران اهواز بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25349  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25350  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25351  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25352  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25353  مالثاني اهواز

 روزانه 25354  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25355  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25356  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25357  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25358  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25359  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25360  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 روزانه 25361  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25362  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25363  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 نوبت دوم 25364  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25365  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25366  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25367  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25368  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي 

 نوبت دوم 25369  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 25370  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25371  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25372  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25373  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 -
 نوبت دوم 25374  دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25375  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 نوبت دوم 25376  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25377  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 نوبت دوم 25378  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25379  دانشگاه فردوسي مشهد كشاورزيبيوتكنولوژي  2 - 
 نوبت دوم 25380  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25381  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25382  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25383  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25384  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25385  رشت -گيالن دانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -
 پيام نور 25386  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 غيرانتفاعي 25387  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 غيرانتفاعي 25388  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
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  ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25389  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 5 -  

 روزانه 25390  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25391  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25392  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 3 - 
 توسعه روستايي 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25393  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 توسعه روستايي 3 - 
تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه 

 روزانه 25394  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25395  كرمانشاه -دانشگاه رازي  توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25396  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25397  دانشگاه شهركرد توسعه روستايي 4 - 
 روزانه 25398  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 7 - 
 توسعه روستايي 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25399  مالثاني اهواز

 روزانه 25400  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25401  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 3 - 
 روزانه 25402  رشت -دانشگاه گيالن  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25403  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25404  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25405  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25406  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25407  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 4 - 
 نوبت دوم 25408  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25409  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 2 - 
 توسعه روستايي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25410  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25411  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25412  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25413  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25414  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 2 - 
 روستاييتوسعه  3 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 25415  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 پيام نور 25416  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  توسعه روستايي 3 - 
 غيرانتفاعي 25417  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  توسعه روستايي 4 - 

 ) 1مديريت كشاورزي (كد ضريب  - 1327

 مديريت كشاورزي 3 -  
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25418  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25419  دانشگاه شهركرد مديريت كشاورزي 4 - 
 روزانه 25420  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 5 - 
 كشاورزيمديريت  1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25421  منابع طبيعي كرج)

 ) 1مهندسي فضاي سبز (كد ضريب  - 1328
 روزانه 25422  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 7 -  

 مهندسي فضاي سبز 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25423  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25424  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 3 - 
 نوبت دوم 25425  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 5 - 
 مهندسي فضاي سبز 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 25426  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25427  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 2 - 
 غيرانتفاعي 25428  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  مهندسي فضاي سبز 5 - 
 غيرانتفاعي 25429  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي فضاي سبز 5 - 
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هنركد رشته محل -5جدول شماره 

  ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهبرنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25430  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 14 -  

 روزانه 25431  دانشگاه بجنورد ريزي شهريبرنامه 25 - 
 روزانه 25432  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 5 - 
 روزانه 25433  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 4 - 
 روزانه 25434  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 7 - 
 روزانه 25435  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25436  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 7 - 
 روزانه 25437  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25438  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  ريزي شهريبرنامه 7 - 
 روزانه 25439  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25440  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 5 - 
 روزانه 25441  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي شهريبرنامه 9 - 
 روزانه 25442  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25443  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25444  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 15 - 
 روزانه 25445  دانشگاه هنر تهران ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25446  دانشگاه يزد شهريريزي برنامه 5 - 
 روزانه 25447  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25448  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 روزانه 25449  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25450  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 روزانه 25451  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25452  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 روزانه 25453  دانشگاه اروميه مديريت شهري 11 - 
 روزانه 25454  دانشگاه تبريز مديريت شهري 4 - 
 روزانه 25455  تهراندانشگاه  مديريت شهري 6 - 
 روزانه 25456  دانشگاه هنر تهران مديريت شهري 10 - 
 نوبت دوم 25457  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25458  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25459  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25460  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25461  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25462  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25463  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25464  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25465  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25466  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25467  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25468  دانشگاه يزد ايمنطقهريزي برنامه 2 - 
 نوبت دوم 25469  دانشگاه اروميه مديريت شهري 2 - 
 نوبت دوم 25470  دانشگاه تبريز مديريت شهري 2 - 
 نوبت دوم 25471  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 
 مجازي دولتي 25472  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 20 - آموزش محور

 مجازي دولتي 25473  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 20 - محور آموزش
 ريزي شهريبرنامه 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25474  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25475  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  ريزي شهريبرنامه 7 -

 ريزي شهريبرنامه 5 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25476  خودگردان دانشگاه در كرج)
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهبرنامه - 1350 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   پرديس خودگردان 25477  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25478  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 5 -

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25479  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 8 -

 غيرانتفاعي 25480  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 25481  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 -

 غيرانتفاعي 25482  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25483  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  ريزي شهريبرنامه 13 - 
 غيرانتفاعي 25484  مشهد -غيرانتفاعي بينالود موسسه  ريزي شهريبرنامه 15 - 
 غيرانتفاعي 25485  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 15 - 
 غيرانتفاعي 25486  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25487  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25488  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  ريزي شهريبرنامه 13 - 
 غيرانتفاعي 25489  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 غيرانتفاعي 25490  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25491  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهريبرنامه 5 - 
 غيرانتفاعي 25492  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25493  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت شهري 15 - 
 غيرانتفاعي 25494  نوشهر -الملك موسسه غيرانتفاعي كمال  مديريت شهري 15 - 
 غيرانتفاعي 25495  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت شهري 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 25496  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  ريزي شهريبرنامه 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25497  تهران -مجازي نور طوبي موسسه غيرانتفاعي  مديريت شهري 15 - آموزش محور

 ) 1طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 روزانه 25498  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 8 -  

 روزانه 25499  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25500  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25501  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 7 -

 روزانه 25502  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25503  دانشگاه تهران طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25504  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25505  دانشگاه شيراز طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25506  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  طراحي شهري 7 - 
 روزانه 25507  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 7 - 
 روزانه 25508  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 3 - 
 روزانه 25509  سنندج -دانشگاه كردستان  طراحي شهري 9 - 
 روزانه 25510  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25511  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 13 - 
 روزانه 25512  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 15 - 
 روزانه 25513  دانشگاه هنر تهران طراحي شهري 12 - 
 روزانه 25514  دانشگاه يزد شهريطراحي  5 - 
 نوبت دوم 25515  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25516  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25517  دانشگاه تبريز طراحي شهري 3 - 
 نوبت دوم 26307  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد   طراحي شهري 6 - 
 نوبت دوم 25518  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25519  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 6 - 
 نوبت دوم 25520  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 1 - 
 نوبت دوم 25521  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 2 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1طراحي شهري (كد ضريب  - 1351 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   نوبت دوم 25522  دانشگاه يزد طراحي شهري 2 -
 طراحي شهري 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25523  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  25525  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 7  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25526  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي شهري 8 -

 طراحي شهري 6 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25527  خودگردان دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25528  دانشگاه يزد طراحي شهري 2 - 
 پيام نور 25529  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 - 

 غيرانتفاعي 25530  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  -فقط زن  -
 خواهران پرديس رضوان

 غيرانتفاعي 25531  مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام  طراحي شهري 15 -

 غيرانتفاعي 25532  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25533  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25534  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 10 - 
 غيرانتفاعي 25535  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  طراحي شهري 6 - 
 غيرانتفاعي 25536  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 12 - 
 غيرانتفاعي 25537  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 7 - 
 غيرانتفاعي 25538  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 7 - 
 غيرانتفاعي 25539  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 15 - 
 غيرانتفاعي 25540  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25541  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  طراحي شهري 5 - 
 مجازي غيرانتفاعي 25542  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 15 - آموزش محور

 ) 2طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 غيرانتفاعي 25543  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر طراحي فضاهاي آموزشي 20 -  

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25544  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 20 -  

 روزانه 25545  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25546  دانشگاه بجنورد مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25547  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25548  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25549  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 14 -

 روزانه 25550  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25551  دانشگاه تهران مهندسي معماري 10 - 
 روزانه 25552  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 11 - 
 روزانه 25553  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي معماري 9 - 
 روزانه 25554  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 16 - 
 روزانه 25555  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25556  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25557  دانشگاه شهيد چمران اهواز معماريمهندسي  10 - 
 روزانه 25558  دانشگاه شيراز مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25559  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25560  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 23 - 
 روزانه 25561  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 6 - 

 روزانه 25562  دانشگاه قم مهندسي معماري 10 - فقط مرد
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 25563  كاشاندانشگاه  مهندسي معماري 12 -
 روزانه 25564  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 13 - 
 روزانه 25565  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 11 - 
 روزانه 25566  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 22 - 
 روزانه 25567  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 10 - 
 روزانه 25568  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 28 - 

 روزانه 25569  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 8 - فقط مرد
 روزانه 25570  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 8 - فقط زن

 روزانه 25571  دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 26 - 
 روزانه 25572  دانشگاه هنر تهران معماريمهندسي  12 - 
 روزانه 25573  دانشگاه يزد مهندسي معماري 9 - 
مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 5 -   روزانه 25574  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 4 -   روزانه 25575  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 25576  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 5 - 
 روزانه 25577  دانشگاه زنجان مهندسي معماري گرايش پايداري 9 - 
 روزانه 25578  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 5 - 
 روزانه 25579  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش مهندسي فنّاوري مهندسي معماري 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 2 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 روزانه 25580  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 25581  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25582  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25583  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 4 - 
 نوبت دوم 25584  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 4 - 
 نوبت دوم 26308  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت   مهندسي معماري 12 - 
 نوبت دوم 25585  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 - 
 نوبت دوم 25586  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25587  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25588  دانشگاه شهيد باهنر كرمان مهندسي معماري 6 - 
 نوبت دوم 25589  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 9 - 
 نوبت دوم 25590  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25591  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 10 - 
 نوبت دوم 25592  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 4 - 
 نوبت دوم 25593  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي معماري 4 - 
 نوبت دوم 25594  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 3 - 

 نوبت دوم 25595  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 4 - فقط مرد
 نوبت دوم 25596  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 4 - فقط زن

 نوبت دوم 25597  اصفهاندانشگاه هنر  مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25598  دانشگاه يزد مهندسي معماري 4 - 
مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 4 -   نوبت دوم 25599  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 2 -   نوبت دوم 25600  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 25601  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 4 - 
 نوبت دوم 25602  دانشگاه زنجان مهندسي معماري گرايش پايداري 2 - 
 نوبت دوم 25603  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 4 - 
 نوبت دوم 25604  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش مهندسي فنّاوريمهندسي معماري  4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 1 

 مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها
 (ويژه فرهنگيان)

 نوبت دوم 25605  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25606  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 14 -

 مهندسي معماري 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25607  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25608  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مهندسي معماري 12 -



 
 

 449  
 

  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352 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 25609  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25610  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 22 -

 مهندسي معماري 12 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25611  خودگردان دانشگاه در كرج)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 25612  دانشگاه يزد مهندسي معماري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي - 5  پرديس خودگردان 25613  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25614  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مسكنمهندسي معماري گرايش  - 5

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25615  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري - 5

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25616  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فنّاوري - 5
 پيام نور 25617  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي معماري 10 - 
 پيام نور 25618  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي معماري 10 - 
مركز بندر عباس -نور استان هرمزگان دانشگاه پيام  مهندسي معماري 15 -   پيام نور 25619
 پيام نور 25620  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
 پيام نور 25621  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25622  ايوانكي دانشگاه غيرانتفاعي مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25623  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25624  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25625  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25626  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  معماريمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 25627  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25628  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25629  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25630  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي معماري 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 25631  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25632  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25633  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25634  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25635  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25636  اردبيل -موسسه غير انتفاعي سبالن  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25637  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25638  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مهندسي معماري 16 - 
 غيرانتفاعي 25639  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي معماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25640  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25641  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25642  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25643  رشت -غيرانتفاعي احرار موسسه  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25644  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25645  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25646  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25647  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25648  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25649  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  مهندسي معماري 3 - 
 غيرانتفاعي 25650  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر مهندسي معماري 3 - 
 غيرانتفاعي 25651  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25652  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25653  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1ضريب  معماري (كد - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 25654  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي معماري 13 -
 غيرانتفاعي 25655  چالوس -پويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25656  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25657  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي معماري 1 - 
 غيرانتفاعي 25658  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25659  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25660  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25661  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 11 - 
 غيرانتفاعي 25662  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25663  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25664  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25665  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25666  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25667  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25668  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25669  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  معماريمهندسي  15 - 
 غيرانتفاعي 25670  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي معماري 18 - 

 غيرانتفاعي 25671  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25672  سمنان -رشد دانش موسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25673  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25674  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25675  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25676  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25677  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25678  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25679  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25680  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25681  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25682  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25683  بابل -غيرانتفاعي طبري موسسه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25684  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي معماري 6 - 
 غيرانتفاعي 25685  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25686  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25687  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25688  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25689  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي معماري 18 - 
 غيرانتفاعي 25690 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25691  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25692  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25693  رشت -غيرانتفاعي كادوس موسسه  مهندسي معماري 6 - 
 غيرانتفاعي 25694  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مهندسي معماري 17 - 
 غيرانتفاعي 25695  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري 17 - 
 غيرانتفاعي 25696  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25697  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي معماري 13 - 
 غيرانتفاعي 25698  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25699  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25700  نوشهر -غيرانتفاعي مارليك موسسه  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25701  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25702  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25703  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي معماري 18 - 
 غيرانتفاعي 25704  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25705  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 
 غيرانتفاعي 25706  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

  ) 2معماري (كد ضريب  - 1352

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 25707  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 -  فقط زن
 روزانه 25708  اسالمي تبريزدانشگاه هنر  مهندسي معماري اسالمي 8 - فقط زن
 روزانه 25709  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 8 - فقط مرد
 نوبت دوم 25710  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 4 - فقط مرد
 نوبت دوم 25711  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 4 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25712  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل  -فقط زن  -

 خواهران پرديس رضوان
 غيرانتفاعي 25713  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 -

 غيرانتفاعي 25714  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري اسالمي 15 - 
 غيرانتفاعي 25715  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 25716  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري اسالمي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25717  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  اسالميمهندسي معماري  15 - 

 ) 3معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25718  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 6 -  

 روزانه 25719  دانشگاه زابل مطالعات معماري ايران 4 - 
 روزانه 25720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 5 - 
 روزانه 25721  دانشگاه شيراز مطالعات معماري ايران 10 - 
 روزانه 25722  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مطالعات معماري ايران 15 - 
 روزانه 25723  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 12 - 

يك ترم كامل پيش نياز 
 با شهريه

 روزانه 25724  دانشگاه هنر تهران ايرانمطالعات معماري  12 -
 نوبت دوم 25725  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 4 - 
 نوبت دوم 25726  دانشگاه زابل مطالعات معماري ايران 4 - 
 مطالعات معماري ايران 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25727  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 3 -
 غيرانتفاعي 25729  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مطالعات معماري ايران 10 - 

 غيرانتفاعي 25730  غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه  مطالعات معماري ايران 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25731  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مطالعات معماري ايران 15 - 
 غيرانتفاعي 25732  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  مطالعات معماري ايران 20 - 

 ) 4معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25733  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 4 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25734  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 4 -

 ) 5معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25735  دانشگاه تهران معماري داخلي 6 -  

كامل پيش نياز يك ترم 
 با شهريه

 روزانه 25736  دانشگاه هنر تهران معماري داخلي 10 -
 نوبت دوم 25737  دانشگاه تهران معماري داخلي 3 - 
 معماري داخلي 10 - 

دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25738  خودگردان دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25739  غيرانتفاعي ايوانكيدانشگاه  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25740  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25741  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  معماري داخلي 15 - 
 غيرانتفاعي 25742  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25743  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25744  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  معماري داخلي 4 - 
 غيرانتفاعي 25745  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  معماري داخلي 15 - 
 غيرانتفاعي 25746  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25747  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري داخلي 20 - 
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 ) 5معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 25748  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  معماري داخلي 10 -
 غيرانتفاعي 25749  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري داخلي 13 - 
 غيرانتفاعي 25750  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني معماري داخلي 5 - 
 غيرانتفاعي 25751  نوشهر -مارليك موسسه غيرانتفاعي  معماري داخلي 7 - 
 غيرانتفاعي 25752  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري داخلي 20 - 

 ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353
 روزانه 25753  دانشگاه يزد هاي تاريخيمرمت و احياي ابنيه و بافت 6 -  

 - 5 
هاي تاريخي ابنيه و بافتمرمت و احياي 

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25754  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25755  دانشگاه تهران

 - 5 
تاريخي هاي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25757  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 12 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 و مرمت ميراث معماريگرايش حفاظت 
 روزانه 25758  دانشگاه هنر اصفهان

 - 7 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25759  دانشگاه هنر تهران

 - 5 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25760  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام 

 - 4 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25761  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25762  دانشگاه شيراز

 - 5 
هاي تاريخي ابنيه و بافتمرمت و احياي 

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25763  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25764  دانشگاه كاشان

 - 12 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 و مرمت ميراث شهريگرايش حفاظت 
 روزانه 25765  دانشگاه هنر اصفهان

 - 7 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25766  دانشگاه هنر تهران

 نوبت دوم 25767  دانشگاه يزد هاي تاريخيمرمت و احياي ابنيه و بافت 3 - 
 - 4 

هاي تاريخي بافتمرمت و احياي ابنيه و 
 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري

 نوبت دوم 25768  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25769  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 مرمت ميراث شهري گرايش حفاظت و
 نوبت دوم 25770  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25771  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25772  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25773  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25774  تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم

 - 3 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 25775  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 17 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 غيرانتفاعي 25776  تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس موسسه 
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  ) 1نمايش عروسكي (كد ضريب  - 1356

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25777  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  

 نوبت دوم 25778  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 2 - 
 ) 1هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

 روزانه 25779  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 7 -  
 روزانه 25780  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 
 روزانه 25781  دانشگاه هنر تهران كارگرداني نمايش 12 - 
 نوبت دوم 25782  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25783  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 7 -

 كارگرداني نمايش 7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25784  خودگردان دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25785  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 25786  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  كارگرداني نمايش 20 - 

 ) 2هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25787  دانشگاه تربيت مدرس سينما 7 -  

 روزانه 25788  تهراندانشگاه  سينما 3 - 
 روزانه 25789  دانشگاه هنر تهران سينما 12 - 
 نوبت دوم 25790  دانشگاه تهران سينما 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25791  دانشگاه تربيت مدرس سينما 7 -

 سينما 11 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25792  كرج)خودگردان دانشگاه در 
 غيرانتفاعي 25793  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 19 - 
 غيرانتفاعي 25794  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 25795  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 25796  تهران -معماري و هنر پارس موسسه غيرانتفاعي  سينما 20 - 

 ) 3هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25797  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 8 -  

 روزانه 25798  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 3 - 
 روزانه 25799  دانشگاه هنر تهران ادبيات نمايشي 12 - 
 نوبت دوم 25800  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25801  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 8 -

 ادبيات نمايشي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25802  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 نمايشيادبيات  7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25803  خودگردان دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25804  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي 19 - 
 غيرانتفاعي 25805 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ادبيات نمايشي 5 - 
 غيرانتفاعي 25806  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  نمايشيادبيات  20 - 
 غيرانتفاعي 25807  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي 20 - 

 ) 4هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25808  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 7 -  

 روزانه 25809  دانشگاه هنر تهران بازيگري 12 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25810  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 7 -

 بازيگري 7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

  خودگردان دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25811

 غيرانتفاعي 25812  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 12 - 
 غيرانتفاعي 25813  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  بازيگري 20 - 
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  ) 5هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

در انتهاي دفترچه شرايط 
 روزانه 25814  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 2 -  فقط زن -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 25815  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 مردفقط  -

 روزانه 25816  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 25817  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 2 -

 ) 6هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25818  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 8 -  انتهاي دفترچهشرايط در 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25819  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 8 -
 ) 1هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 روزانه 25820  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 7 -  
 روزانه 25821  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 25822  دانشگاه هنر تهران تصوير متحرك (انيميشن) 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25823  ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  تهيه كنندگي پويانمايي 9 -
 نوبت دوم 25824  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25825  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 7 -

 تصوير متحرك (انيميشن) 9 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25826  در كرج)خودگردان دانشگاه 
 غيرانتفاعي 25827  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصوير متحرك (انيميشن) 19 - 
 غيرانتفاعي 25828  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  تصوير متحرك (انيميشن) 8 - 
 غيرانتفاعي 25829  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 15 - 
 غيرانتفاعي 25830  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  هاي ويژه بصريجلوه 15 - 

 ) 2هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25831  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري - 8  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت پيماني شاغل در 
 آموزش و پرورش

 روزانه 25832  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 7 -

 روزانه 25833  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 6 - 
 روزانه 25834  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 4 - 
 روزانه 25835  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 8 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   روزانه 25836  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 15 -
 ارتباط تصويري 10 - 

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل واحد 
 روزانه 25837  شوشتر دانشكده هنر)

 روزانه 25838  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 10 - 
 روزانه 25839  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 10 - 
 روزانه 25840  دانشگاه هنر تهران ارتباط تصويري 12 - 

 نوبت دوم 25841  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري - 2 فقط زن
 نوبت دوم 26309  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   ارتباط تصويري 7 - 
 نوبت دوم 25842  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 2 - 
 نوبت دوم 25843  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25844  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 10 -
 نوبت دوم 25845  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 4 - 
 نوبت دوم 25846  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 2 - 
 ارتباط تصويري 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25847  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ارتباط تصويري 9 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25848  خودگردان دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25849  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري 19 - 
 غيرانتفاعي 25850  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25851  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري 16 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 2هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 25852  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ارتباط تصويري 20 -
 غيرانتفاعي 25853  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25854  مشهد -غيرانتفاعي اقبال الهوري موسسه  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25855  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري 9 - 
 غيرانتفاعي 25856  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري 15 - 
 غيرانتفاعي 25857  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25858  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  ارتباط تصويري 11 - 
 غيرانتفاعي 25859  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25860  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري 15 - 
 غيرانتفاعي 25861  نوشهر -غيرانتفاعي مارليك موسسه  ارتباط تصويري 10 - 
 غيرانتفاعي 25862  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ارتباط تصويري 8 - 
 غيرانتفاعي 25863  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25864  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري 18 - 
 غيرانتفاعي 25865  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري 20 - 

 ) 3هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25866  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -  

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25867  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 10 -
 روزانه 25868  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 10 - 
 روزانه 25869  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 12 - 
 روزانه 25870  دانشگاه هنر تهران تصويرسازي 12 - 
 نوبت دوم 25871  دانشگاه تهران تصويرسازي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25872  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 5 -
 نوبت دوم 25873  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 3 - 
 تصويرسازي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25874  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 تصويرسازي 7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25875  خودگردان دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25876  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 19 - 
 غيرانتفاعي 25877  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 9 - 
 غيرانتفاعي 25878  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 15 - 
 غيرانتفاعي 25879  اصفهانخميني شهر  -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 7 - 
 غيرانتفاعي 25880  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  تصويرسازي 5 - 
 غيرانتفاعي 25881  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 4 - 

 ) 4هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25882  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 17  فقط زن

 روزانه 25883  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 5 - 
 روزانه 25884  دانشگاه تهران نقاشي 4 - 
 روزانه 25885  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25886  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 10 -
 روزانه 25887  نيشابوردانشگاه  نقاشي 8 - 
 روزانه 25888  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 19 - 
 روزانه 25889  دانشگاه هنر تهران نقاشي 12 - 
 روزانه 25890  دانشگاه يزد نقاشي 5 - 

 نوبت دوم 25891  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 7 فقط زن
 نوبت دوم 25892  دانشگاه تهران نقاشي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25893  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 10 -
 نوبت دوم 25894  دانشگاه نيشابور نقاشي 4 - 
 نوبت دوم 25895  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 2 - 
 نوبت دوم 25896  دانشگاه يزد نقاشي 2 - 
 نقاشي 8 - 

دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25897  خودگردان دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25898  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نقاشي 18 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 4هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 25899  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 25900  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 25901  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 15 - 
 غيرانتفاعي 25902  شيراز -هنر  موسسه غيرانتفاعي نقاشي 20 - 

 ) 5هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25903  دانشگاه تهران عكاسي 4 -  

 روزانه 25904  دانشگاه هنر تهران عكاسي 10 - 
 نوبت دوم 25905  دانشگاه تهران عكاسي 2 - 
 عكاسي 8 - 

دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25906  دانشگاه در كرج)خودگردان 

 غيرانتفاعي 25907  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 19 - 
 غيرانتفاعي 25908  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 25909  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 25910  محمودآباد -نيما موسسه غيرانتفاعي  عكاسي 10 - 

 ) 6هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25911  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -  

 روزانه 25912  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 15 - 
 روزانه 25913  هنر تهراندانشگاه  مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 - 
 روزانه 25914  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 6 - 
 روزانه 25915  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 10 - 
 روزانه 25916  دانشگاه زابل باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 7 - 
 روزانه 25917  دانشگاه هنر اسالمي تبريز سنجي گرايش آثار و مواد معدنيباستان  6 - 
 روزانه 25918  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 10 - 
 نوبت دوم 25919  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 
 نوبت دوم 25920  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 2 - 
 نوبت دوم 25921  دانشگاه زابل باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 7 - 
 نوبت دوم 25922  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 2 - 
 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 

پرديس دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل 
 پرديس خودگردان 25923  خودگردان دانشگاه در كرج)

 ) 7هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25924  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه 7 -  

 روزانه 25925  اسالمي تبريزدانشگاه هنر  ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 7 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25926  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 9 -

 روزانه 25927  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 7 - 
 نوبت دوم 25928  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايرايانههنرهاي  2 - 
 نوبت دوم 25929  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 2 - 
 نوبت دوم 25930  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 2 - 

 ) 1هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 25931  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 6  فقط زن

 روزانه 25932  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 7 - 
 روزانه 25933  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 - 
 روزانه 25934  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 8 - 
 روزانه 25935  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25936  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 15 -
 روزانه 25937  دانشگاه شهيد باهنر كرمان پژوهش هنر 9 - 
 پژوهش هنر 12 - 

تحصيل واحد دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل 
 روزانه 25938  شوشتر دانشكده هنر)

 روزانه 25939  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 12 - 
 روزانه 25940  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 6 - 
 روزانه 25941  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 14 - 
 روزانه 25942  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 6 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب هنرهاي  - 1359 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 25943  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 10 -
 روزانه 25944  دانشگاه هنر اسالمي تبريز پژوهش هنر 9 - 
 روزانه 25945  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 14 - 
 روزانه 25946  دانشگاه هنر تهران پژوهش هنر 10 - 
 روزانه 25947  دانشگاه يزد پژوهش هنر 5 - 

 نوبت دوم 25948  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 3 فقط زن
 نوبت دوم 25949  دانشگاه تهران پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 25950  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25951  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 10 -
 نوبت دوم 25952  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 25953  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 25954  بابلسر -مازندران دانشگاه  پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 25955  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 25956  دانشگاه يزد پژوهش هنر 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25957  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25958  دانشگاه شيراز هنرپژوهش  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25959  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 1 -

 پژوهش هنر 8 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 25960  خودگردان دانشگاه در كرج)
 پيام نور 25961  تهران شرق -پيام نور استان تهران دانشگاه  پژوهش هنر 10 - 
 مجازي پيام نور 25962  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 25963  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25964  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  پژوهش هنر 19 - 
 غيرانتفاعي 25965  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25966  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  پژوهش هنر 17 - 
 غيرانتفاعي 25967  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  پژوهش هنر 15 - 
 غيرانتفاعي 25968  گرمسار -غيرانتفاعي اديبان موسسه  پژوهش هنر 2 - 
 غيرانتفاعي 25969  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25970  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  پژوهش هنر 3 - 
 غيرانتفاعي 25971  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  پژوهش هنر 6 - 
 غيرانتفاعي 25972  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  هنرپژوهش  11 - 
 غيرانتفاعي 25973  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25974  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  پژوهش هنر 15 - 
 غيرانتفاعي 25975  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 4 - 
 غيرانتفاعي 25976  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25977  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25978  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 - 

 ) 2هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 25979  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 7  فقط زن

 روزانه 25980  دانشگاه بيرجند صنايع دستي 6 - 
 روزانه 25981  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 5 - 
 روزانه 25982  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 20 - 
 روزانه 25983  هنر تهراندانشگاه  صنايع دستي 12 - 

 نوبت دوم 25984  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 25985  دانشگاه بيرجند صنايع دستي 2 - 
 نوبت دوم 25986  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 1 - 
 صنايع دستي 7 - 

پرديس دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل 
 پرديس خودگردان 25987  خودگردان دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25988  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 17 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 2هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 25989  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  صنايع دستي 15 -
 غيرانتفاعي 25990  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  صنايع دستي 16 - 
 غيرانتفاعي 25991  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  صنايع دستي 20 - 

 ) 3هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 10 -    روزانه 25992  دانشگاه بيرجند

هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 10 -   روزانه 25993  دانشگاه نيشابور
اسالمي هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر 8 -   روزانه 25994  دانشگاه هنر اصفهان

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25995  تهران -دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 -
 روزانه 25996  دانشگاه هنر اصفهان هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 8 - 
 روزانه 25997  دانشگاه هنر اسالمي تبريز صنايع چوبيهنر اسالمي گرايش هنر و  7 - 
 روزانه 25998  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 7 - 
 روزانه 25999  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 6 - 
 روزانه 26000  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 7 - 
 روزانه 26001  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 5 - 
 روزانه 26002  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 26003  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 10 -
 روزانه 26004  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 9 - 
 روزانه 26005  دانشگاه هنر اصفهان ايرانينقاشي  12 - 
 روزانه 26006  دانشگاه هنر تهران نقاشي ايراني 8 - 
 روزانه 26007  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 10 - 
 روزانه 26008  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 1 -   نوبت دوم 26009  دانشگاه بيرجند
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 3 -   نوبت دوم 26010  دانشگاه نيشابور

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 26011  تهران -دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 -
 نوبت دوم 26012  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع چوبي 2 - 
 نوبت دوم 26013  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 2 - 
 نوبت دوم 26014  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 3 - 
 نوبت دوم 26015  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 2 - 
 نوبت دوم 26016  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 26017  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 10 -
 نوبت دوم 26018  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 2 - 
 نقاشي ايراني 5 - 

دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 26019  دانشگاه در كرج)خودگردان 

 غيرانتفاعي 26020  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  هنر اسالمي گرايش مطالعات نظري هنر اسالمي 8 - 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 15 -   غيرانتفاعي 26021  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
مطالعات تاريخي هنر اسالميهنر اسالمي گرايش  1 -   غيرانتفاعي 26022  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 
 غيرانتفاعي 26023  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 - 
 غيرانتفاعي 26024  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تاريخ هنر ايران اسالمي 8 - 
 غيرانتفاعي 26025  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  تاريخ هنر ايران باستان 15 - 
 غيرانتفاعي 26026  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 2 - 

 غيرانتفاعي 26027  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 26028  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 26029  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 10 -

 ) 4هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26030  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 12 -  

 روزانه 26031  دانشگاه هنر تهران مطالعات موزه 8 - 
 ) 1هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26032  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 26033  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 7 - 
 نوبت دوم 26034  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 - 
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 ) 1هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   آهنگسازي 3 -
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26035  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 آهنگسازي 7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 26036  خودگردان دانشگاه در كرج)

 ) 2هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26037  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  

 روزانه 26038  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 نوبت دوم 26039  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 نوازندگي موسيقي ايراني 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 26040  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 نوازندگي موسيقي ايراني 7 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 26041  خودگردان دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 26042  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  نوازندگي موسيقي ايراني 20 - 

 ) 3هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26043  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  

 روزانه 26044  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 
 نوبت دوم 26045  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 - 
 نوازندگي موسيقي جهاني 7 - 

دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 26046  خودگردان دانشگاه در كرج)

 ) 4هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26047  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 3 -  

 روزانه 26048  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 6 - 
 روزانه 26049  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 10 - 
 نوبت دوم 26050  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 26051  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 7 - 
هنر تهران (محل تحصيل پرديس دانشگاه 

 پرديس خودگردان 26052  خودگردان دانشگاه در كرج)

 ) 1هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26053  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 10 -  

 روزانه 26054  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 - 
 روزانه 26055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 8 - 
 روزانه 26056  دانشگاه هنر تهران مديريت پروژه و ساخت 12 - 
 نوبت دوم 26057  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 3 - 
 مجازي دولتي 26058  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 26 - آموزش محور
 مجازي دولتي 26059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ساختمديريت پروژه و  25 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26060  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 8 -
 غيرانتفاعي 26062  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26063  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26064  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت پروژه و ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 26065  شيراز -غيرانتفاعي آپادانا  موسسه مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26066  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 غيرانتفاعي 26067  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 13 - 
 غيرانتفاعي 26068  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خاوران مديريت پروژه و ساخت 18 - 
 غيرانتفاعي 26069  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مديريت پروژه و ساخت 10 - 
 غيرانتفاعي 26070 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت پروژه و ساخت 5 - 
 غيرانتفاعي 26071  اميركال بابل -آريان موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري  مديريت پروژه و ساخت 15 - 
 غيرانتفاعي 26072  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 14 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   غيرانتفاعي 26073  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 26074  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 26075  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  و ساخت مديريت پروژه 12 - آموزش محور

 ) 2هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26076  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 -  

 روزانه 26077  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 - 
 روزانه 26078  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 - 
 روزانه 26079  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 6 - 
 روزانه 26080  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 
 روزانه 26081  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش معماري ديجيتالفناوري معماري  8 - 
 - 6 

فناوري معماري گرايش استحكام بخشي 
 بناهاي تاريخي

 روزانه 26082  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 نوبت دوم 26083  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 3 - 
 نوبت دوم 26084  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيونيكفناوري معماري گرايش معماري  1 - 
 نوبت دوم 26085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 
 نوبت دوم 26086  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 - 
 نوبت دوم 26087  اسالمي تبريزدانشگاه هنر  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 -

 غيرانتفاعي 26089  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26090  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 26091  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26092  تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس موسسه  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 
 - 18 

فناوري معماري گرايش استحكام بخشي 
 بناهاي تاريخي

 غيرانتفاعي 26093  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 

 ) 3هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26094  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 8 -  

 روزانه 26095  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26096  دانشگاه تهران معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26097  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26098  كرمانشاه -دانشگاه رازي  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26099  دانشگاه صنعتي شاهرود معماري و انرژي 10 - 
 روزانه 26100  دانشگاه كاشان معماري و انرژي 9 - 
 روزانه 26101  سنندج -دانشگاه كردستان  معماري و انرژي 9 - 
 روزانه 26102  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26103  دانشگاه هنر اصفهان معماري و انرژي 12 - 
 روزانه 26104  دانشگاه هنر تهران معماري و انرژي 12 - 
 روزانه 26105  دانشگاه يزد معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري گرايش مهندسي علوم ساختمان 8 - 
 نوبت دوم 26107  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26108  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  انرژيمعماري و  2 - 
 نوبت دوم 26109  دانشگاه تهران معماري و انرژي 3 - 
 نوبت دوم 26110  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26111  دانشگاه صنعتي شاهرود معماري و انرژي 5 - 
 نوبت دوم 26112  دانشگاه كاشان انرژيمعماري و  5 - 
 نوبت دوم 26113  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 3 - 
 نوبت دوم 26114  دانشگاه يزد معماري و انرژي 3 - 
 پرديس خودگردان 26115  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري گرايش مهندسي علوم ساختمان 8 - 
 غيرانتفاعي 26116  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26117  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 9 - 
 غيرانتفاعي 26118  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 26119  خواهران) ـ كرجموسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه  معماري و انرژي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26120  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 26121  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

  ) 4هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 غيرانتفاعي 26122  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -  

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362

 روزانه 26123  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  طراحي صنعتي - 14  فقط زن
 روزانه 26124  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 26125  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - 
 روزانه 26126  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 11 - 
 روزانه 26127  دانشگاه هنر تهران طراحي صنعتي 12 - 

 نوبت دوم 26128  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 7 فقط زن
 نوبت دوم 26129  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 26130  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 4 - 
دومنوبت  26131  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 3 -   

 طراحي صنعتي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26132  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26133  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - 

 طراحي صنعتي 11 - 
دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل پرديس 

  دانشگاه در كرج)خودگردان 
 پرديس خودگردان 26134

 غيرانتفاعي 26135  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 26136  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 26137  تهران -شناختي  موسسه غيرانتفاعي علوم علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 6 - 

 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363
 روزانه 26138  دانشگاه شيراز فرش گرايش پژوهش در فرش 12 -  

 روزانه 26139  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 8 - 
 روزانه 26140  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 8 - 
 روزانه 26141  دانشگاه هنر تهران گرايش پژوهش در فرشفرش  12 - 
 روزانه 26142  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 8 - 
 روزانه 26143  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 8 - 
 روزانه 26144  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 6 - 
 روزانه 26145  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مواد اوليه و رنگرزيفرش گرايش  7 - 
 نوبت دوم 26146  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 2 - 
 نوبت دوم 26147  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 2 - 
 نوبت دوم 26148  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 - 
 نوبت دوم 26149  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 3 - 
 نوبت دوم 26150  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 - 
 پرديس خودگردان 26151  دانشگاه شيراز فرش گرايش پژوهش در فرش 6 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  - 1364

 انتهاي دفترچهتوضيحات در 
  فقط زن -

 طراحي پارچه و لباس - 10
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

  تحصيل شعبه اروميه)
 روزانه 26152

 روزانه 26153  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 11 فقط زن
 روزانه 26154  دانشگاه هنر تهران طراحي پارچه و لباس 8 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 طراحي پارچه و لباس - 3
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

  تحصيل شعبه اروميه)
 نوبت دوم 26155

 نوبت دوم 26156  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 4 فقط زن
 غيرانتفاعي 26157  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  و لباس طراحي پارچه 20 - 
 غيرانتفاعي 26158  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26159  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26160  يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  طراحي پارچه و لباس 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   هنرگروه 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  - 1364 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

   غيرانتفاعي 26161  نوشهر -غيرانتفاعي كمال الملك موسسه  طراحي پارچه و لباس 20 -
 غيرانتفاعي 26162  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 26163  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن

 ) 1معماري منظر (كد ضريب  - 1365
 روزانه 26164  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 6 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش

 روزانه 26165  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 7 -

 روزانه 26166  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 6 - 
 روزانه 26167  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 3 - 
 روزانه 26168  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 8 - 
 روزانه 26169  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 5 - 
 روزانه 26170  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 5 - 
 نوبت دوم 26171  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 2 - 
 نوبت دوم 26311  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي معماري منظر 6 - 
 نوبت دوم 26172  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 2 - 
 نوبت دوم 26173  تهران -ايران  دانشگاه علم و صنعت مهندسي معماري منظر 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26174  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26175  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26176  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 2 -

 غيرانتفاعي 26177  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 26178  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري منظر 15 - 
 غيرانتفاعي 26179  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري منظر 3 - 
 غيرانتفاعي 26180  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري منظر 8 - 

 غيرانتفاعي 26181  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري منظر 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26182  نوشهر -كمال الملك موسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري منظر 5 - 
 غيرانتفاعي 26183  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري منظر 20 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   دامپزشكيگروه 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه دامپزشكيكد رشته محل -6جدول شماره 

  ) 1شناسي (كد ضريب انگل - 1501

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 26184  دانشگاه اروميه شناسيانگل 5 -  

 روزانه 26185  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26186  دانشگاه تبريز شناسيانگل 6 - 
 روزانه 26187  دانشگاه تهران شناسيانگل 5 - 
 روزانه 26188  دانشگاه زابل شناسيانگل 4 - 
 روزانه 26189  دانشگاه سمنان شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26190  دانشگاه شهركرد شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26191  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيانگل 3 - 
 روزانه 26192  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل 5 - 
 روزانه 26193  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيانگل 5 - 
دومنوبت  26194  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 6 -   
 نوبت دوم 26195  دانشگاه تبريز شناسيانگل 4 - 
 نوبت دوم 26196  دانشگاه تهران شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 26197  دانشگاه زابل شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 26198  دانشگاه سمنان شناسيانگل 5 - 
 نوبت دوم 26199  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26200  دانشگاه تبريز شناسيانگل 5 -

 ) 1فيزيولوژي دامپزشكي (كد ضريب  - 1502
 روزانه 26201  دانشگاه شهيد باهنر كرمان فيزيولوژي 6 -  

 روزانه 26202  دانشگاه شهيد چمران اهواز فيزيولوژي 8 - 
 روزانه 26203  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 - 
 روزانه 26204  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26205  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 -

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب قارچ - 1503
 روزانه 26206  دانشگاه تهران شناسيقارچ 4 -  

 نوبت دوم 26207  دانشگاه تهران شناسيقارچ 2 - 
 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب بافت - 1504

 روزانه 26208  دانشگاه اروميه شناسيبافت 5 -  
 روزانه 26209  دانشگاه ايالم شناسيبافت 3 - 
 روزانه 26210  دانشگاه تبريز شناسيبافت 5 - 
 روزانه 26211  دانشگاه شهركرد شناسيبافت 7 - 
 روزانه 26212  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيبافت 5 - 
 روزانه 26213  دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسيبافت 7 - 
 نوبت دوم 26214  دانشگاه ايالم شناسيبافت 3 - 
 نوبت دوم 26215  دانشگاه تبريز شناسيبافت 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26216  دانشگاه تبريز شناسيبافت 5 -

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505
 روزانه 26217  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 5 -  

 روزانه 26218  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 3 - 
 روزانه 26219  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيباكتري 6 - 
 روزانه 26220  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 2 - 
 روزانه 26221  دانشگاه زابل شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26222  دانشگاه شهركرد شناسيباكتري 7 - 
 روزانه 26223  دانشگاه شهيد باهنر كرمان شناسيباكتري 7 - 
 روزانه 26224  دانشگاه شيراز شناسيباكتري 6 - 
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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   دامپزشكيگروه 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
   روزانه 26225  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 6 -
 روزانه 26226  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيباكتري 7 - 
 نوبت دوم 26227  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26228  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 1 - 
 نوبت دوم 26229  دانشگاه زابل شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26230  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 1 - 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب ايمني - 1506
 روزانه 26231  دانشگاه اروميه شناسيايمني 5 -  

 ) 1بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (كد ضريب  - 1507
 روزانه 26232  دانشگاه اردكان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 -  

 روزانه 26233  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - 
 روزانه 26234  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 روزانه 26235  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 روزانه 26236  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26237  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 - 
 روزانه 26238  دانشگاه زابل كيفي مواد غذاييبهداشت و كنترل  5 - 
 روزانه 26239  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26240  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 روزانه 26241  دانشگاه شهيد چمران اهواز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 8 - 
 روزانه 26242  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 نوبت دوم 26243  دانشگاه اردكان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 نوبت دوم 26244  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26245  هاي نوين آملدانشگاه تخصصي فّناوري  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - 
 نوبت دوم 26246  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26247  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 نوبت دوم 26248  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 نوبت دوم 26249  دانشگاه فردوسي مشهد غذاييبهداشت و كنترل كيفي مواد  2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26250  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 -

 بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26251  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

 ) 1بيوشيمي باليني (كد ضريب  - 1509
 روزانه 26252  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 5 -  

 روزانه 26253  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 7 - 
 روزانه 26254  دانشگاه تهران بيوشيمي باليني 3 - 
 روزانه 26255  دانشگاه شيراز بيوشيمي باليني 5 - 
 روزانه 26256  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 5 - 
 نوبت دوم 26257  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 4 - 
 نوبت دوم 26258  دانشگاه تهران بيوشيمي باليني 2 - 
 نوبت دوم 26259  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 3 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26260  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 7 -

 ) 1شناسي (كد ضريب سم - 1510
 روزانه 26261  دانشگاه تهران شناسيسم 3 -  

 روزانه 26262  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيسم 5 - 
 نوبت دوم 26263  دانشگاه تهران  شناسيسم 2 - 

 ) 1ضريب پيشگيري بيماري هاي دامي (كد  - 1511
 روزانه 26264  دانشگاه تهران پيشگيري بيماري هاي دامي 2 -  

 نوبت دوم 26265  دانشگاه تهران پيشگيري بيماري هاي دامي 2 - 
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هاي مختلف درنظر گرفته شده توانند براي اطالع دقيق از شرایط، ضوابط و تسهيالت و شهریهمجاز به انتخاب رشته مي متقاضيان

 رساني موسسات ذیربط مراجعه نمایند.هاي اطالعها و مؤسسات آموزش عالي به پایگاهاز سوي دانشگاه

براي دسترسي  برعهده دانشگاه است.« نشاني شرایط عمومي» رساني شده در بخش مسئوليت محتواي اطالعصحت و 

ها، دفترچه دانلود شده را خارج از مرورگر اینترنت با آسان به محتواي مورد اشاره نشاني شرایط عمومي دانشگاه

 .باز كنيد ... و  Adobe Reader ،Foxit PDF Reader استفاده از نرم افزارهاي
 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
 

 شرایط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي و دانشگاه فرهنگيان:

شماره  به 10/08/1394)مصوب فناوري تحقیقات، علوم وزارت ناپیوسته ارشد كارشناسی دوره آموزشی نامه آيین 6 ماده اساس ( بر1
 در وي تحصیل ادامه نگردد فارغ التحصیل نیمسال(5 )يعنی مجاز سنوات مدت در روزانه دوره دانشجوي كه درصورتی و( 162902 /

 .بود خواهد دانشگاه امناء هیأت مصوب شهريه اخذ با و نظام شبانه

 نام در آزمون)مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(.دارا بودن حكم كارگزينی مبنی بر استخدام رسمی يا پیمانی در زمان ثبت( 2

شناسی ارشد باشد كار نام در آزمون: تاريخ صدور حكم استخدام رسمی و يا پیمانی داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانونی ثبت1تبصره 
 گردد،می "لغو"و قبولی، قبولی آنان  هاي تحصیلی ويژه فرهنگیان نبوده و در صورت انتخابدر غیر اينصورت مجاز به انتخاب رشته

التدريس و آموزشیاران نهضت سوادآموزي  ونیروهاي قرادادي و.. كه  فاقد حكم كارگزينی رسمی و يا پیمانی باشند،  : معلمان حق 2تبصره
 مجاز به انتخاب رشته نمی باشند ودرصورت انتخاب، قبولی آنان لغو خواهدشد. 

اساس شرايط انی( از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر) رسمی يا پیم "موافقت با ادامه تحصیل كاركنان"دارا بودن فرم( 3
و بخشنامه شماره  17/06/1394مورخ  11/710مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصیل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره  

براي دريافت فرم موافقت با معاونت برنامه ريزي وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)داوطلبان بايد  28/5/1398مورخ  20/710
ادامه تحصیل كاركنان در زمان ثبت نام درآزمون به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند صدور فرم مزبور بعد از 

 باشد.(.اعالم نتايج نهايی آزمون از سوي اداره آموزش وپرورش محل خدمت، فاقد مجوز می

شوراي عالی اداري كشور)  2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13با رعايت بند  "حصیل كاركنانموافقت با  ادامه ت": فرم 1تبصره 
سازمان مديريت وبرنامه ريزي  24/12/1393مورخ  170061( و بخشنامه شماره 26/12/1393مورخ  172556/206شماره ابالغی

 3و تبصره ذيل ماده  بع)منضم به مصوبه هیات دولت(معاونت برنامه ريزي و توسعه منا 28/5/1398مورخ  20/710كشور و بخشنامه 
مجلس شوراي اسالمی )موضوع  11/9/1399پشتیبانی  وزارت آموزش وپرورش مصوب  قانون تنظیم برخی از مقررات مالی،اداري و

احدهاي ( صادر خواهد شد. اعمال مدرك مقطع دوم درحكم كارگزينی براي مشاغل و27/10/1399مورخ  47/710بخشنامه شماره 
 آموزشی مشروط پیش بینی اعتبار درقانون بودجه ساالنه خواهد بود. 

نام در آزمون است. لذا توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت   "موافقت با  ادامه تحصیل كاركنان":  عدم ارائه فرم  2تبصره 
( انتخاب رشته نموده  و پذيرفته شود "فرم موافقت با  ادامه تحصیل كاركنان"درصورتی كه داوطلب بدون داشتن موافقت نامه كتبی)

 تلقی خواهد شد.  "يكنكان لم "قبولی وي 

رعايت شرايط وضوابط  كه با بودتوسط محل خدمت به شرطی امكان پذير خواهد"موافقت با ادامه تحصیل كاركنان": صدور فرم  3تبصره 
 مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور،اعمال مدرك منع قانونی نداشته باشد.  

هاي : نیروهاي خدماتی و اداري كه داراي حكم كارگزينی رسمی وپیمانی  می باشند به شرطی مجاز به انتخاب كد رشته محل 4تبصره 
دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايی می باشند كه  اداره كل آموزش وپرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغییر رشته 

به مشاغل آموزشی موافقت نموده و براساس طرح طبقه بندي مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصیل را  نیز صادر   شغلی از خدماتی ويا اداري
  تلقی خواهد شد.    "كان لم يكن "ژه فرهنگیان براي اين افراد هاي وينمايد. درغیر اين صورت،ثبت در آزمون و قبولی در كد رشته محل

را قبل از ثبت نام در آزمون از محل خدمت اخذ ننمايد  و بعد از  "وافقت با ادامه تحصیل كاركنانم": چنانچه  داوطلب فرم  5تبصره 
قبولی دردانشگاه به محل خدمت مراجعه كند فرم مزبور عالوه بر تأيید محل خدمت،منوط به موافقت اداره كل آموزش وپرورش استان 

 تلقی خواهد كرد. "كان لم يكن "قبول فرد را سهمیه خدمتی خواهد بود. در غیر اين صورت دانشگاه محل

 ) رسمی يا پیمانی( از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاه ها و "موافقت با ادامه تحصیل كاركنان"فرماخذ ( 4
 موسسات آموزش عالی كشور پذيرفته شده و تحصیل می نمايند الزامی است.  

د /14444/94شوراي عالی انقالب فرهنگی)شماره ابالغی  26/8/1394مورخ  771و 23/01/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه( 5
وقبل از آن می توانند درآزمون  مقاطع تحصیلی باالتر  1391( فرهنگیان داراي مدرك معادل ضمن خدمت  سال 15/9/1394ش مورخ 

معادل و غیررسمی در آزمون ها ي مقاطع باالتر مصوبه جلسه  شركت نموده و درصورت قبولی با رعايت آيین نامه شركت دارندگان مدرك
 ( ادامه تحصیل نمايند. 28/5/1392مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالی، ) شماره ابالغی15/4/1392مورخ  845

 عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی يا غیردولتی.( 6
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وي قبالً مدرك كارشناسی ارشد را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی يا آزاد به صورت فرهنگیانی كه به هر نح( 7
 باشند. هاي تحصیلی ويژه فرهنگیان نمیو در حكم كارگزينی آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته معادل يا غیر معادل دريافت نموده

سال سابقه خدمت اداري يا آموزشی در وزارت  3درصورت داشتن حداقل  "دانشگاه فرهنگیان"تحصیلی شدگان رشته هاي ( پذيرفته8
 .توانند با رعايت سايرضوابط و مقررات تحصیل نمايندپرورش، می آموزش و

بیرشهیدرجايی، : طول مدت سنوات تحصیل دانشجويان متعهد خدمت فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان و يا دانشگاه تربیت د1تبصره
 باشد.آموزشی آنان جهت ادامه تحصیل، قابل احتساب نمیيا جزء سابقه خدمت اداري 

سال سابقه خدمت اداري يا آموزشی  3دانشجويان متعهد خدمت و مستخدمین رسمی و پیمانی جديد آموزش وپرورش كه حداقل   :2تبصره
 باشند.نمی هاي دانشگاه فرهنگیان رشته محل در وزارت آموزش وپرورش نداشته باشند مجاز به انتخاب كد

قانون مديريت خدمات كشوري امكان  70و 61، 60ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش با رعايت مفاده ماده ( 9
 پذير خواهد بود.

فرهنگیان محترم در خارج از ساعت اداري موظف تبصره: با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعیت اعطاي مأموريت آموزشی ، 
كشور، اعطاي مأموريت آموزشی صرفاً در  قانون مديريت خدمات 61توانند ادامه تحصیل دهند و به استناد  تبصره ذيل ماده خود می

 باشد.چارچوب ضوابط مربوط ، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور می
( واين دفترچه 1اصی ياد شده ، رعايت شرايط عمومی و ساير ضوابط كلی مندرج در دفترچه شماره )عالوه بر شرايط و ضوابط اختص( 10

 كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند ، براي فرهنگیان رسمی وپیمانی نیز الزامی است.
زم را نداشته است در هر مرحله از چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست ، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط ال( 11

 گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشی از آن خواهد بود. نام يا تحصیل، قبولی وي لغو میثبت
فرهنگیانی كه به هر نحوي قبالً مدرك  كارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی يا آزاد به صورت ( 12

 باشند.هاي تحصیلی ويژه فرهنگیان نمیاند مجاز به انتخاب رشتهيا غیر معادل دريافت نموده معادل
د /14444/94شوراي عالی انقالب فرهنگی)شماره ابالغی  26/8/1394مورخ  771و 23/01/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه( 13

وقبل از آن می توانند درآزمون  مقاطع تحصیلی باالتر  1391( فرهنگیان داراي مدرك معادل ضمن خدمت  سال 15/9/1394ش مورخ 
شركت نموده و درصورت قبولی با رعايت آيین نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غیررسمی در آزمون ها ي مقاطع باالتر مصوبه جلسه 

 تحصیل نمايند. ( ادامه 28/5/1392مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالی، ) شماره ابالغی15/4/1392مورخ  845
 باشد .می31/6/1401سال تمام تا تاريخ 27پیمانی(  –حداكثر سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان )رسمی ( 14

مجلس شوراي اسالمی  8/3/1369( : افرادي كه قبالً به آموزش وپرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب 1تبصره 
 قانون متعهدين خدمت( به اتمام نرسیده باشد 3شروع به تحصیل، تعهد اولیه آنان)موضوع سند تعهد ماده  سپرده اند، چنانچه درزمان

قانون تنظیم برخی از مقررات  3بارعايت ضوابط ومقررات مربوط ونیاز استان وبا در نظر گرفتن اعمال دو مدرك و همچنین تبصره ذيل ماده 
 4مجلس شوراي اسالمی ملزم به سپردن تعهد مجدد) طبق ماده  11/9/1399مصوب پرورش مالی، اداري و پشتیبانی وزارت آموزش و 

قانون مزبور( براي ادامه تحصیل در دوره هاي روزانه، شبانه ونیمه حضوري ومجازي می باشند . لیكن ساير تعهدات می بايد قبل ازشروع 
 تلقی خواهدشد.  "لم يكنكان  "به تحصیل، تعیین تكلیف شوند. درغیر اين صورت قبولی فرد

(: فرهنگیانی كه تعهد استخدامی )اولیه( نداشته و يا تعهد مذكور را به اتمام رسانده اند، حتی اگر ساير تعهدات)موضوع سند 2تبصره 
وزش رايگان( تعهدريزنمره و سند تعهدماموريت تحصیلی( باقی مانده باشد، ادامه تحصیل اين افراد برابر مقررات آموزشی وزارت علوم )آم

قانون متعهدين خدمت )به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولی آن دانشگاه محل  4و3خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده
نسبت به تعیین تكلیف تعهدات  تحصیل است(، موضوعیت ندارد. الزم به ذكر است اينگونه افراد، بايد با مراجعه به مراجع آموزش وپرورش،

نويه قبلی )موضوع اسناد تعهد ريزنمره و ماموريت تحصیلی با پرداخت خسارت(، اقدام نمايند. صدور موافقت نامه و متعاقب آن، اعمال ثا
 مدرك آنان درحكم كارگزينی، تابع ضوابط ومقررات مربوط خواهدبود. 

هاي تحصیلی ويژه شوند، مجاز به انتخاب رشتهالتحصیل میفارغ31/6/1401دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسی كه تا تاريخ ( 15
 "كان لم يكن"التحصیل نشده باشند، قبولی آنان پیمانی می باشند؛ لیكن افراداي كه به هردلیل تا مهلت مقرر، فارغ -فرهنگیان رسمی 
 تلقی خواهد شد.

باشد، لذا ساير ايط آموزش و پرورش میهاي تحصیلی ويژه فرهنگیان، مخصوص شاغالن رسمی و يا پیمانی واجد شركلیه رشته( 16
التدريس، آموزشیاران نهضت سوادآموزي، داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبیقی نهضت سواد آموزي، شركتی، معلمان حق

ول شدن، قبولی آنان نبوده و در صورت انتخاب و قب  هاو...، مجاز به انتخاب اين رشتهداوطلبان آزاد هاي مدارس غیرانتفاعی، التدريسیحق
 لغو خواهد شد.

باشد لكن در حد امكانات موجود)درصورت وجود امكان استفاده ازخوابگاه براي دانشجويان دانشگاه تربیت شهیدرجايی میسور نمی( 17
 خوابگاه( با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد. 

مسئولیت هرگونه پذيرش دانشجوي آزاد دوره شبانه  به عهده دانشگاه بوده و آموزش وپرورش هیچ گونه تعهدي براي استخدام ( 18
 اينگونه پذيرفته شدگان ودانشجويان ندارد.  

پرورش استان با توجه به متمركز بودن دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايی درتهران،درصورت امكان و با موافقت اداره كل آموزش و( 19
محل خدمت مبدا صرفاً  براي ادامه تحصیل)حداكثر دوسال( با انتقال موقت افراد پذيرفته به شهر تهران و يا شهرستانهاي استان 
تهران)درصورت نیاز( صرفاً درچارچوب ضوابط نقل و انتقال فرهنگیان مساعدت الزم به عمل خواهد آمد. درغیر اين صورت هیچ مسئولتی 

 ره كل آموزش وپرورش استانها نمی باشد.  متوجه ادا

 كند.مسئولیت ناشی از عدم رعايت ضوابط عمومی و اختصاصی به عهده داوطلب بوده و هیچگونه حقی براي وي ايجاد نمی( 20
 ديتعه هیچگونه پرورش و آموزش و بوده دانشگاه به عهده مجازي و شبانه دردوره آزاد دانشجوي پذيرش گونه هر مسئولیت( 21

 ومجازي ندارد.  شبانه دانشجويان و شدگان پذيرفته اينگونه استخدام براي
 مدير پست در حاضر درحال و بوده هنرآموز شغلی رشته داراي كه رسمی استخدام نوع با كارگزينی حكم داراي فرهنگیان صرفاً( 22

 آموزشگاهی ويژه مديريت« رشته به مربوط هايرشته محل  كد انتخاب به مجاز می نمايند، خدمت هنرستان ها فنی معاون يا و
 مربوط می باشد مقررات و ضوابط تابع تحصیل از فراغت بعداز شدگان، پذيرفته گونه اين تحصیلی مدرك هستند.  اعمال » هاهنرستان

 د. نماينمی ايجاد افراد براي حقی رشته اين در تحصیل و
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
ubonab.ac.ir آذربايجان شرقی * دانشگاه بناب استان 

https://edu.ubonab.ac.ir/msc-admission.html :نشانی شرايط عمومی 

 به دلیل محدوديت خوابگاه ملكی خواهران، اعطاي خوابگاه با اولويت بندي انجام می شود و براي برادران، خوابگاه خود گردان می باشد. شرايط خوابگاه:

 04137745000 تلفن: -جنب پلیس راه  -ابتداي بزرگراه واليت -بناب -آذربايجان شرقی نشانی:

www.tabrizu.ac.ir آذربايجان شرقی * دانشگاه تبريز استان 

https://tabrizu.ac.ir/fa/news :نشانی شرايط عمومی 

 04133393647 تلفن: -بهمن  29بلوار  -خیابان امام خمینی -تبريز نشانی:

www.azaruniv.ac.ir تبريز -آذربايجان آذربايجان شرقی * دانشگاه شهید مدنی  استان 

http://amozeshi.azaruniv.ac.ir/Study.html :نشانی شرايط عمومی 

دوره، ريزنمرات و مدرك كارشناسی التحصیالن اين دوره بر مبناي گذراندن واحدهاي معادل سازي شدۀ دورۀ مشترك در دو دانشگاه، در انتهاي . فارغ1 شرايط خاص :

. دارا بودن 3باشد. . تدريس در هر دو دانشگاه به زبان انگلیسی می2ارشد هر دو دانشگاه )دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دانشگاه سالنتو( را دريافت خواهند كرد. 

واحد درسی  32سال است و دانشجويان ملزم به گذراندن  2ول دوره كارشناسی ارشد . ط4مدرك كارشناسی مترجمی زبان انگلیسی براي داوطلبان اين دوره الزامی است. 

. دانشجويان اين دوره سال اول را در دانشگاه شهید مدنی 5نامه حداكثر تا دو نیمسال تحصیلی قابل تمديد است. باشند. اين مدت براي دفاع از پاياننامه میشامل پايان

واحد درسی از میان واحدهاي معادل سازي شده رشتة مترجمی زبان انگلیسی هستند و  16ه در طی اين مدت ملزم به گذراندن حداقل آذربايجان تحصیل خواهند كرد ك

ت در شود، جهت گذراندن واحدهاي درسی منتخب دورۀ مشترك، در دانشگاه سالنتو حضور خواهند داشت. اين مدسال دوم را به مدت دو ترم كه از ماه سپتامبر آغاز می

نامة خود را با راهنمائی مشترك اساتید دو دانشگاه ايرانی و ايتالیايی اخذ نمايد. تواند پايان. دانشجو می6دانشگاه سالنتو صرفا براي يك نیمسال اضافی قابل تمديد است. 

توانند در مراسم اعطاي مدرك در دانشگاه سالنتو شركت رت تمايل می. دانشجويان ايرانی در صو7شود. نامه اعطا میمدارك دوگانة كارشناسی ارشد بعد از دفاع از پايان

مندي از كان بهره. تحصیل در دانشگاه سالنتو براي دانشجويان ايرانی اين دورۀ مشترك رايگان است و دانشجويان با معرفی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان ام8نمايند. 

 خوابگاه دانشجويی را خواهند داشت.

 04134327535 تلفن: -مراغه  -كیلومتري جاده تبريز 35تبريز  نشانی:

www.sut.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * دانشگاه صنعتی سهند  استان 

http://www.sut.ac.ir/grad/showpage.aspx?id=10 :نشانی شرايط عمومی 

 04133459137 تلفن: -شهر جديد سهند  -تبريز  نشانی:

www.maragheh.ac.ir آذربايجان شرقی * دانشگاه مراغه استان 

 04137274893 تلفن: -میدان مادر  -اتوبان امیركبیر  -مراغه  نشانی:

www.tabriziau.ac.ir  آذربايجان شرقی * دانشگاه هنر اسالمی تبريز استان 

https://tabriziau.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

 دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد شرايط خوابگاه:

 04135297501 تلفن: -میدان حكیم نظامی  -خیابان آزادي  -تبريز  نشانی:

osve.ac.ir تبريز -معاصر آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی اسوه  استان 

 معرفی به خوابگاههاي خودگردان مورد تأيید اتحاديه شرايط خوابگاه:

 04136665602, 04136665603, 04136665604 تلفن: -خیابان سبالن  -كوي الهیه  -به طرف باغمیشه  -میدان شهید فهمیده  -تبريز  نشانی:

alghadir.ac.ir تبريز -غیرانتفاعی الغديرآذربايجان شرقی * موسسه  استان 

http://alghadir.ac.ir/ 

 نشانی شرايط عمومی:

 04133120116, 04133120115, 04133120113 تلفن: - 398قطعه -كوي سپهر-روبروي كوي استانداري  -خیابان استاندارد  -2ولیعصر)عج(  -تبريز نشانی:

chnaihe.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفري آذربايجان  استان 

https://chnaihe.ac.ir/Pages/GMaster.php :نشانی شرايط عمومی 

 04133369185, 04133368865 تلفن: - 22پالك  -آبان  13مابین كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -آبرسان  -تبريز نشانی:

raberashidi.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی ربع رشید  استان 

 04136684234, 04136687593, 04136665138 تلفن: - 7روبروي سبالن  -خیابان سبالن -جنب اداره گاز  -كوي باغمیشه  -میدان شهید فهمیده  -تبريز نشانی:

www.roshdiyeh.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی رشديه  استان 

http://roshdiyeh.ac.ir/page/karshenasi-arshad :نشانی شرايط عمومی 

 04151051, 04151051201 تلفن: - 3خیابان فرشته -فرشته جنوبی  -اتوبان پاسداران  -تبريز نشانی:

www.seraj.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی سراج  استان 

 04135572830 تلفن: -كوچه اراك  -خیابان امام خمینی )ره(  -تبريز  نشانی:

https://edu.ubonab.ac.ir/msc-admission.html
https://tabrizu.ac.ir/fa/news
http://amozeshi.azaruniv.ac.ir/Study.html
http://www.sut.ac.ir/grad/showpage.aspx?id=10
https://tabriziau.ac.ir/
http://alghadir.ac.ir/
https://chnaihe.ac.ir/Pages/GMaster.php
http://roshdiyeh.ac.ir/page/karshenasi-arshad
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.shamsist.ac.ir تبريز -فنّاوري شمس آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی علم و  استان 

https://shamsist.ac.ir/?page_id=15122 :نشانی شرايط عمومی 

 موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايی هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. شرايط خوابگاه:

 04133863474 تلفن: - 266پالك  -خیابان مايده -خیابان نور  -ياغچیان  -تبريز نشانی:

mizan.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی میزان  استان 

https://www.mizan.ac.ir/  

 نشانی شرايط عمومی:

 04132890007 تلفن: -مجتمع آذربايجان - 6روبروي شهرداري منطقه  -اي به طرف سازمان فنی و حرفه -راه آهن  -تبريز نشانی:

www.ucna.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقی * موسسه غیرانتفاعی نبی اكرم)ص(  استان 

 04134421999 تلفن: - 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشكی -آهن خیابان راه -تبريز  نشانی:

www.urmia.ac.ir آذربايجان غربی * دانشگاه ارومیه استان 

نیمسال تحصیلی خوابگاه  4نوبت اول( از زمان شروع تحصیل به مدت  -)صرفا دوره روزانه  1401دانشگاه ارومیه براي دانشجويان كارشناسی ارشد ورودي  شرايط خوابگاه:

 خوابگاه دانشجويی ملكی تعلق نمی گیرد.واگذار خواهد نمود.براي دانشجويان نوبت دوم و پرديس 

 04432752843 تلفن: - 5181857561پرديس نازلو.كد پستی -جاده سرو 11كیلومتر -ارومیه نشانی:

uut.ac.ir آذربايجان غربی * دانشگاه صنعتی ارومیه استان 

http://uut.ac.ir/ 

 نشانی شرايط عمومی:

اساس دانشگاه صنعتی ارومیه فقط به صورت محدود سراي دانشجويی ملكی در اختیار دانشجويان تحصیالت تكمیلی كارشناسی ارشد قرار می دهد كه بر  خوابگاه: شرايط

 رم افزايش می يابد، اسكان داده می شوند.اولويت در اختیار ايشان قرار می گیرد. دانشجويانی كه در اولويت قرار نمی گیرند در سراهاي خودگردان كه نرخ آنها با نرخ تو

 04431980285 تلفن: -ابتداي جاده بند -ارومیه نشانی:

www.uca.ac.ir ارومیه -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  استان 

 04433829974, 04433828351, 04433827771 تلفن: - 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگی شمس  -بلوار شهید باهنر  -ارومیه  نشانی:

www.afagh.ac.ir ارومیه -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آفاق  استان 

http://afagh.ac.ir/INDEX.ASPX?SITEID=1&PAGEID=1233 :نشانی شرايط عمومی 

 معرفی به خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت موسسه آموزش عالی آفاق خوابگاه:شرايط 

 04432259591, 04432259590 تلفن: -جنب خیابان مديريت  -بلوار شهید دستغیب )خیابان مافی(  -ارومیه  نشانی:

www.kamal.ac.ir ارومیه -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی آيین كمال  استان 

http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article
&id=333 

 نشانی شرايط عمومی:

 را دارند توسط اين موسسه معرفی می شوند. دانشجويان غیربومی به خوابگاههاي معتبر شهر ارومیه كه مجوز دانشگاه ارومیه شرايط خوابگاه:

 04433477058, 04433477059 تلفن: - 186پالك  -جنب بیمارستان فوق تخصصی شمس  -بلوار دكتر بهشتی )دانشكده(  -ارومیه  نشانی:

www.saba.ac.ir ارومیه -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی صبا  استان 

 04433489067, 04433477176, 04433471067 تلفن: - 12پالك  -بلوارجام جم  -بهشتی بلوار شهید  -ارومیه  نشانی:

www.efc.ac.ir ارومیه -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی علم و فن  استان 

 04432554090 تلفن: -جنب شهرك آلمان آباد  -جاده دريا )چی چست(  4كیلومتر  -ارومیه  نشانی:

www.meraj.ac.ir سلماس -آذربايجان غربی * موسسه غیرانتفاعی معراج علم  استان 

 04435253655 تلفن: -روبروي پارك مولوي  -خیابان شهید چمران  -سلماس نشانی:

miaad.ac.ir مهاباد -غربی * موسسه غیرانتفاعی میعاد  آذربايجان استان 

 04442350671 تلفن: -خیابان مردوخ  -خیابان محمد قاضی  -مهاباد  نشانی:

www.uma.ac.ir اردبیل -اردبیل * دانشگاه محقق اردبیلی  استان 

https://uma.ac.ir/apply :نشانی شرايط عمومی 

خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد.به دانشجويان دوره نوبت دانشكده هاي موجود در شهر اردبیل براي دانشجويان كارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی  شرايط خوابگاه:

متأهلی نیز به دانشجويان دوم )شبانه( در صورت امكان و فراهم شدن، خوابگاه غیردولتی واگذارخواهدشد. با توجه به احداث خوابگاه متأهلی، تعداد محدودي خوابگاه 

بندي اقماري دانشكده فناوريهاي نوين نمین: به تمامی دانشجويان دورۀ روزانه خوابگاه دولتی بر اساس اولويت بندي واگذار خواهد شد. دانشكده هايمتأهل بر اساس اولويت

فقط به دانشجويان خواهر  واگذار خواهد شد. دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی مشكین : فاقد امكانات خوابگاه دولتی میباشد. دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی مغان:

 ه خوابگاه دولتی واگذار خواهد شدروزان

 04531505000 تلفن: -دانشگاه محقق اردبیلی  -انتهاي خیابان دانشگاه  -اردبیل  نشانی:

www.www.www اردبیل -اردبیل * موسسه غیر انتفاعی سبالن  استان 

 04533517373 تلفن: -سمت راست كوچه سوم  -خیابان باقري زنده دل -باالتر از میدان برادران شهید رجبی -مخابرات  -شهرك كشاورزي -اردبیل  نشانی:

www.ihemardabili.ac.ir اردبیل -اردبیل * موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  استان 

 04533518357 تلفن: -خیابان بوستان  -شهرك كارشناسان  - 2فاز -اردبیل  نشانی:

https://shamsist.ac.ir/?page_id=15122
https://www.mizan.ac.ir/
http://uut.ac.ir/
http://afagh.ac.ir/INDEX.ASPX?SITEID=1&PAGEID=1233
http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=333
http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=333
https://uma.ac.ir/apply
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.ui.ac.ir اصفهان * دانشگاه اصفهان استان 

آشنايی كافی با زبان و ادبیات عربی و فارسی ضروري  -2پذيرش دانشجويان از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت.  -1* دوره مشترك با دانشگاه لبنان  شرايط خاص :
ي درسی نیمسال سوم، در سال بوده و دانشجويان فقط سال اول تحصیلی را در دانشگاه لبنان به تحصیل خواهند پرداخت. واحدها 2طول دوره كارشناسی ارشد  -3است. 

دانشجويان پس از اتمام دوره،  -5رساله به صورت مشترك با استادان دانشگاه لبنان تدوين و در دانشگاه اصفهان دفاع خواهد شد.  -4دانشگاه اصفهان ارايه می شود. 
هزينه هاي مسافرت، بیمه، ويزا، به عهده دانشجويان خواهد بود و هزينه  -6مدرك كارشناسی ارشد مشترك از دانشگاه اصفهان و از دانشگاه لبنان دريافت خواهند نمود. 

داوطلب بايد حايز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسی ارشد  -7هاي تحصیلی و خوابگاه به صورت دو جانبه برعهده دو دانشگاه است. 
دانشجويان جهت فراغت از تحصیل ملزم به  -8و مقررات وظیفه عمومی منع قانونی براي ادامه تحصیل نداشته باشند.  باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانین 1401سال 

دانشجويان در تمام مدت تحصیل ملزم به رعايت قوانین، ضوابط و مقررات آموزشی، دانشجويی و انضباطی دانشگاه اصفهان و  -9حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود. 
پذيرش دانشجويان به صورت نیمه متمركز و از طريق مصاحبه در دانشگاه اصفهان انجام  -1اه لبنان می باشند. * دوره مشترك با دانشگاه كیم يانگ كره جنوبی دانشگ

سال است و  2ارشناسی ارشد طول دوره ك -3آشنايی كافی با زبان انگلیسی ضروري است و دانش زبان داوطلبین در مصاحبه سنجیده خواهد شد.  -2خواهد گرفت. 
كلیه دروس به  -4داخت. دانشجويان سال اول دوره را در دانشگاه اصفهان و در صورت گذراندن واحدهاي الزم، سال دوم را در دانشگاه كیم يانگ به تحصیل خواهند پر

دانشجويان پس از اتمام دوره،  -5بان فارسی وانگلیسی تدوين خواهد شد. زبان فارسی و انگلیسی توسط اساتید مجرب داخلی و خارجی ارايه و رساله دانشجويان نیز به ز
دانشجويان در دوره تحصیل خود در دانشگاه اصفهان بايستی  -6دانشنامه كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر را به طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود. 

دالر است و به دانشجويان اعزامی از دانشگاه  5300ي هر ترم تحصیل در دانشگاه كیم يانگ حدود شهريه -7نمايند.  در هر ترم معادل شهريه نوبت دوم را پرداخت
هاي افزايش می يابد. هزينه %50مبلغ تخفیف به  80بیش از  TOEFLو يا  5,5باالي  IELTSتخفیف داده می شود و درصورت داشتن مدرك  %30اصفهان تا سقف 

 1000توانند تا مبلغ يانگ مشاركت داشته باشند میدانشجويانی كه در پروژه هاي استادان دانشگاه كیم -8باشد. مه، سفر، ويزا و غیره به عهده دانشجو میاسكان، غذا، بی
باشد و  1401ه كارشناسی ارشد سال داوطلب بايد حايز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دور -9دالر در ترم كمك هزينه تحصیلی دريافت نمايند. 

دانشجويان جهت فراغت از تحصیل ملزم به حضور در دانشگاه  -10داوطلبان مرد از لحاظ قوانین و مقررات وظیفه عمومی منع قانونی براي ادامه تحصیل نداشته باشند. 
بط و مقررات آموزشی، دانشجويی و انضباطی دانشگاه اصفهان و دانشگاه كیم يانگ دانشجويان در تمام مدت تحصیل ملزم به رعايت قوانین، ضوا -11اصفهان خواهند بود. 

 داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشانی فوق مراجعه نمايند -12می باشند. 
توجه به محدوديت ظرفیت خوابگاههاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان جديدالورود غیربومی است. با - 2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.  -1 شرايط خوابگاه:

دانشگاه تعهدي براي تامین خوابگاه -4نفره  4نفره خوابگاه پسران: اتاقها  6با توجه به كمبود ظرفیت، وضعیت اسكان در اتاقها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقها - 3
كیلومتر است ندارد اما پس از اسكان دانشجويان  100ويان نوبت دوم، شاغل، پرديس، مجازي و دانشجويانی كه مسافت محل زندگیشان تا دانشگاه اصفهان كمتر از دانشج

مطابق با بخشنامه صندوق - 5واهد شد. واجد شرايط، از هفتهی دوم مهر ماه، در صورت وجود ظرفیت، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خ
 نیمسال است. 4رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهیالت رفاهی )وام و تغذيه( براي دانشجويان كارشناسی ارشد 

 03137932128 تلفن: -اصفهان خیابان هزارجريب  نشانی:

www.iut.ac.ir صفهاناصفهان * دانشگاه صنعتی ا استان 

 03133912300 تلفن: -اداره تحصیالت تكمیلی  -ساختمان مركزي -دانشگاه صنعتی اصفهان نشانی:

www.ashrafi.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  استان 

رعايت حجاب كامل اسالمی توسط دانشجويان دختر،  -2دانشجويان الزامی است. رعايت كامل شیونات اسالمی و انقالبی در طول تحصیالت براي تمام  -1 شرايط خاص :
 در محیط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامی است.

غیربومی جديد خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غیر بومی به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصی تامین گرديده است. اسكان دانشجويان دختر  شرايط خوابگاه:
 باشد.الورود در خوابگاه ها براي نیمسال اول و دوم الزامی است. اين دانشگاه داراي كلیه امكانات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، علمی و پژوهشی می 

 03136502821, 03136502820, 03136510553 تلفن: - 8179949999كدپستی -بلوار قايم جنوبی  -سپاهان شهر  -جاده شیراز  5كیلومتر -اصفهان  نشانی:

www.shbu.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهايی  استان 

https://www.shbu.ac.ir/ :نشانی شرايط عمومی 

پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است.همچنین براي ساير دانشجويان، ستاد پانسیون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستانی درحد محدود و با  شرايط خوابگاه:
 اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمین مسكن در سطح شهر بهارستان انجام می دهد.

 03136862175, 03159790, 03136862172 تلفن: -ساختمان مركزي  -8بهاران  -خیابان الفت غربی-شهر جديد بهارستان  -اصفهان  نشانی:

www.icqt.ac.ir اصفهان * دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان استان 

https://icqt.ac.ir/fa/u-maaref :نشانی شرايط عمومی 

محیط آموزشی اين دانشگاه براي برادران و  -2واليت فقیه، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. داوطلبان الزم است به دين مبین اسالم، فقه شیعه و اصل -1 شرايط خاص :

تربیت »با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3خواهران به صورت مجزا میباشد و رعايت مقررات، آيین نامه ها و ضوابط پرورشی دانشگاه براي كلیه دانشجويان الزامی است. 

، استفاده از حجاب برتر )چادر مشكی ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تیره، كفش ساده با رنگ تیره و همچنین عدم « راي تبلیغ ديننیروهاي كارآمد ب

ین عدم استفاده از لباس هاي مروج داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعی چهره و همچن-4استفاده از هرگونه آرايش( براي كلیه دانشجويان خواهر الزامی می باشد. 

كلیه دانشجويان رشته  -6كلیه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسمانی و روانی، دارا بودن قدرت تكلم، بینايی و شنوايی كامل برخوردار باشند.  -5فرهنگ بیگانه می باشند. 

ين دانشگاه با انتقال و مهمانی دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ا -7درصد تخفیف در شهريه وابسته برخوردار خواهند بود  30شیعه شناسی از 

تحصیل در اين دانشگاه بر اساس تجربیات و دستاوردهاي علمی و دانشگاهی و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوري  -8موافقت نمی نمايد. 

كلیه دانشجويان موظفند دروس پیش نیاز تعیین شده توسط دانشگاه  -9مدرك رسمی مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري اعطا میشود. میباشد و به فارغ التحصیالن، 

 را كه شهريه آن معادل دروس اصلی و تخصصی میباشد، بگذرانند.

 اين دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد. شرايط خوابگاه:

 03133372020 تلفن: -ابتداي خیابان شهیدان غربی  -شهید خرازي بزرگراه  -اصفهان نشانی:

www.kashanu.ac.ir اصفهان * دانشگاه كاشان استان 

https://kashanu.ac.ir/fa/page/5968 :نشانی شرايط عمومی 

 03155912241 تلفن: -بلوار قطب راوندي  -كاشان  نشانی:

https://www.shbu.ac.ir/
https://icqt.ac.ir/fa/u-maaref
https://kashanu.ac.ir/fa/page/5968
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.aui.ac.ir اصفهان * دانشگاه هنر اصفهان استان 

 دانشگاه هنر اصفهان فاقد سراي دانشجويی دولتی می باشد و هزينه خوابگاه برعهده دانشجويان خواهد بود. شرايط خوابگاه:

 03136249840 تلفن: - 1744صندوق پستی  -چهارراه خاقانی  -خیابان حكیم نظامی -اصفهان نشانی:

www.amesf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی المهدي مهر  استان 

http://amesf.ac.ir/index.php/fa/2014-10-12-09-16-31/2014-08-

 نشانی شرايط عمومی: 03-10-26-37/350-2022-03-08-10-48-30

 دانشجويان از امكانات رفاهی شامل خوابگاه خودگردان ويژه خواهران بهره مند خواهند شد. شرايط خوابگاه:
 03136508280, 03136508900, 03136507900 تلفن: -سمت راست  -غديرانتهاي بلوار  -سپاهان شهر -اصفهان  نشانی:

www.bonyan.ac.ir شاهین شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی بنیان  استان 

http://www.bonyan.ac.ir/general-conditions  عمومی:نشانی شرايط 

 03145223774, 03145223236, 03145220511 تلفن: - 234پالك -شرقی 6فرعی  -خیابان مخابرات  -شاهین شهر  -اصفهان  نشانی:

payamgolp.ac.ir گلپايگان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی پیام  استان 

http://payamgolp.ac.ir/amuzesh/page11 :نشانی شرايط عمومی 

 موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. شرايط خوابگاه:
, 03157243245, 03157243244 تلفن: - 87717179صندوق پستی  - 8771667596كد پستی  -جاده خمین2كیلومتر -میدان معلم  -گلپايگان  نشانی:

03157243246 

www.jdeihe.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

 03133667261 تلفن: -بلوار پرديس  -شهرك منظريه -خمینی شهر -انتهاي بلوار دانشگاه صنعتی -اصفهان نشانی:

www.daneshpajoohan.ac.ir اصفهان -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان *  استان 

https://www.daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId664 :نشانی شرايط عمومی 

 03137779914 تلفن: -جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهار راه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان نشانی:

raghebisf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  استان 

 معرفی به خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:

 03133687705, 03133687704, 03133687703 تلفن: -خیابان بسیج  2كیلومتر  -خیابان امام خمینی )ره(  -میدان جمهوري  -اصفهان  نشانی:

www.sepehr.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر استان 

https://sepehr.ac.ir/arshad :نشانی شرايط عمومی 

 03145849700, 03145849702, 03145849701 تلفن: -جنب پل هوايی خورزوق  -بزرگراه معلم  5كیلومتر -خیابان كاوه  -اصفهان نشانی:

www.sina.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی سینا  استان 

 هماهنگی الزم جهت استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي داراي مجوز در شهرستان بعمل می آيد. شرايط خوابگاه:
 03155535480 تلفن: - 35حكمت  -راوندي بلوار قطب  -كاشان  نشانی:

www.safahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی صفاهان  استان 

 موسسه داراي خوابگاه خودگردان می باشد. شرايط خوابگاه:
 03137776557, 03137776556, 03137777110 تلفن: -خیابان جانبازان  -سه راه سیمین  -بلواركشاورز -اصفهان نشانی:

fit.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  استان 

, 03152619881, 03152619880 تلفن: -طبقه همكف  - 6پالك  -معبر آخر) كوچه اصلی اول( -معبر ماقبل آخر) بلوار قايم(  - C3محله  -فوالد شهر -لنجان  نشانی:

03152619882 

www.aghigh.ac.ir شاهین شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی عقیق  استان 

https://www.aghigh.ac.ir/about-us :نشانی شرايط عمومی 

 03145224790, 03145366201 تلفن: - 35و  33هاي پالك -غربی 11فرعی  -بلوار شهید بهشتی)مخابرات سابق(  -شاهین شهر  -اصفهان نشانی:

feiz.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی  استان 

 هماهنگی و تأمین خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه:
 03155433074, 03155431071, 03155431070 تلفن: -بلوار امام رضا )ع(  5كیلومتر  -كاشان  نشانی:

www.sepahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوري سپاهان  استان 

 اين موسسه بر حسب نیاز دانشجويان جهت تامین خوابگاه از طريق خوابگاه هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام می نمايد. شرايط خوابگاه:
 03136530243, 03136530242, 03136530241 تلفن: -بلوارپاسداران جنوبی  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  -اصفهان  نشانی:

fei.ac.ir خمینی شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی فیض االسالم  استان 

http://fei.ac.ir/sanjesh/ :نشانی شرايط عمومی 

 معرفی به خوابگاه خودگردان داراي مجوز رسمی خوابگاه:شرايط 
 03133581605, 03133581881 تلفن: -ابتداي خیابان ساعی  -میدان معلم  -شهر خمینی -اصفهان  نشانی:

www.naghshejahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی نقش جهان  استان 

https://naghshejahan.ac.ir/about/facilities/masterss/ :نشانی شرايط عمومی 

 تسهیل اقامت دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:
, 03136826056, 03136826050 تلفن: - 1001پالك -خیابان شهید جعفر مراديان  -فروردين غربی  خیابان -خیابان ولیعصر )عج( -بهارستان -اصفهان  نشانی:

03136826057 

http://amesf.ac.ir/index.php/fa/2014-10-12-09-16-31/2014-08-03-10-26-37/350-2022-03-08-10-48-30
http://amesf.ac.ir/index.php/fa/2014-10-12-09-16-31/2014-08-03-10-26-37/350-2022-03-08-10-48-30
http://www.bonyan.ac.ir/general-conditions
http://payamgolp.ac.ir/amuzesh/page11
https://www.daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId664
https://sepehr.ac.ir/arshad
https://www.aghigh.ac.ir/about-us
http://fei.ac.ir/sanjesh/
https://naghshejahan.ac.ir/about/facilities/masterss/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.nourdanesh.ac.ir میمه -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی نور دانش  استان 

 03145427603, 03145427602, 03145427972 تلفن: -بلوار دانش  -میدان اصفهان  -میمه  نشانی:

www.hashtbehesht.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پويا  استان 

 03136540168 تلفن: -گذاري )جنب اداره گمرك( روبروي اداره شماره -بعد از پل راه آهن  -جاده اصفهان شیراز  6كیلومتر -خیابان هزار جريب  -اصفهان  نشانی:

www.merc.ac.ir مشكین دشت كرج -البرز * پژوهشگاه مواد و انرژي  استان 

 باشد.اولويت استفاده از خوابگاه با دانشجويان )روزانه( غیر بومی و ممتاز می شرايط خوابگاه:
 02636280040 تلفن: -پژوهشگاه مواد و انرژي  -مشكین دشت  -كرج  نشانی:

www.rasam.ac.ir ويژه خواهران( ـ كرج البرز * موسسه غیرانتفاعی رسام استان( 

https://rasam.ac.ir/fa/sanjesh.aspx :نشانی شرايط عمومی 

 تامین خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غیر بومی شرايط خوابگاه:
 02634524703, 02634524702, 02634524701 تلفن: -از میدان امام حسین)ع( قبل  -به سمت باغستان -خیابان شهید بهشتی)میانجاده(  -كرج نشانی:

www.ilam.ac.ir ايالم * دانشگاه ايالم استان 

 08459241271 تلفن: -بلوار پژوهش  -ايالم نشانی:

www.bakhtar.ac.ir ايالم -ايالم * موسسه غیرانتفاعی باختر  استان 

 08432201402, 08432201403, 08432201404 تلفن: -انتهاي خیابان مهديه  -میدان دانش -خیابان رزمندگان  -ايالم نشانی:

www.safirdanesh.ac.ir ايالم -ايالم * موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش  استان 

 08432243792 تلفن: -حد فاصل مخابرات و چهارراه پیام نور  -بلوار دانشجو  -ايالم  نشانی:

www.pgu.ac.ir بوشهر -بوشهر * دانشگاه خلیج فارس  استان 

pgu.ac.ir/admission-msc :نشانی شرايط عمومی 

 07731222710 تلفن: -بلوار شهید ماهینی  -بوشهر  نشانی:

rdbu.ir برازجان -بوشهر * موسسه غیر انتفاعی رهجويان دانش  استان 

 07734243544 تلفن: - 2كوچه  -ابتداي خیابان مولوي -میدان گارگر -انتهاي خیابان فردوسی -برازجان نشانی:

kherad.ac.ir بوشهر -بوشهر * موسسه غیرانتفاعی خرد  استان 

https://kherad.ac.ir/infouni :نشانی شرايط عمومی 

 براي دانشجويان دختر و پسر غیربومی خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو می باشد. شرايط خوابگاه:
 07733544717, 07733451129 تلفن: -شهرك نیايش  -بوشهر  نشانی:

www.ielian.ac.ir بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان بوشهر *  استان 

 07733549127 تلفن: -ساختمان عرب نیدي  -خیابان دكتر بهشتی)فرودگاه( -بوشهر نشانی:

www.persianacademy.ir تهران -تهران * پژوهشكده مطالعات واژه گزينی  استان 

https://apll.ir/rcts/  عمومی:نشانی شرايط 

 مصاحبه دارد. شرايط خاص :
 ندارد. شرايط خوابگاه:

 -فرهنگستان زبان و ادب-بلوار دكتر حسن حبیبی-خروجی كتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان ها-بعد از ايستگاه مترو-بزرگراه شهید حقانی-میدان ونك-تهران نشانی:
 02188642458 تلفن: -طبقه اول 

www.ippi.ac.ir تهران * پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی استان 

http://www.ippi.ac.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=1170 :نشانی شرايط عمومی 

 داراي امكانات خوابگاهی شرايط خوابگاه:
 14977-13115كد پستی -بلوار پژوهش  -شهرك علم و فناوري پژوهش  - 15خروجی شماره  - 15كیلومتر  -تهران كرج ضلع شمالی آزاد راه  -تهران  نشانی:

 02144787002, 02144787001, 02144787000 تلفن: -

ssrc.ac.ir تهران * پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی استان 

 02188747884, 02188747632, 02188747793 تلفن: - 1587958711كدپستی -3پالك -پنجمكوچه  -خیابان میرعماد -خیابان مطهري -تهران نشانی:

www.ccerci.ac.ir تهران * پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ايران استان 

https://www.ccerci.ac.ir/page/msc :نشانی شرايط عمومی 

 اين پژوهشگاه فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهی می باشد. خوابگاه:شرايط 
 02144787720 تلفن: -اتوبان تهران كرج شهرك علم و فناوري پژوهش بلوار پژوهش خ دانش  17كیلومتر  نشانی:

www.nigeb.ac.ir تهران * پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زيست فنّاوري استان 

 02144787393 تلفن: -شهرك علم و فناوري پژوهش -كرج-اتوبان تهران 15كیلومتر -تهران نشانی:

www.ari.ac.ir تهران * پژوهشگاه هوافضا استان 

 اين پژوهشگاه فاقد خوابگاه می باشد. شرايط خوابگاه:
 02188366030 تلفن: -هوافضا  15بن بست  -خیابان مهستان -خیابان ايران زمین -شهرك غرب نشانی:

www.osool.ac.ir تهران * دانشكده غیرانتفاعی اصول الدين استان 

https://osool.ac.ir/2022/03/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-
%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-
%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-
%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/ 

 نشانی شرايط عمومی:

گونه تعهدي الدين شعبه قم هیچگونه تعهدي نسبت به تأمین خوابگاه براي دانشجويان ندارد. ب: دانشكده اصولالدين شعبه تهران هیچالف: دانشكده اصول شرايط خوابگاه:
الدين شعبه دزفول از خوابگاه و ده اصولنسبت به تأمین خوابگاه براي آقايان ندارد؛ و تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد. ج: تمامی دانشجويان دانشك

 شوند.می مندامكانات رفاهی بهره
 02188934036, 02188934036 تلفن: - 21پالك  -خیابان شهید فخاري  -خیابان ولیعصر )عج(  -تهران  نشانی:

https://rasam.ac.ir/fa/sanjesh.aspx
file://///fileserver/PazireshDaftarcheh/ارشد%201401شماره2/pgu.ac.ir/admission-msc
https://kherad.ac.ir/infouni
https://apll.ir/rcts/
http://www.ippi.ac.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=1170
https://www.ccerci.ac.ir/page/msc
https://osool.ac.ir/2022/03/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/
https://osool.ac.ir/2022/03/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/
https://osool.ac.ir/2022/03/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/
https://osool.ac.ir/2022/03/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.refah.ac.ir تهران -تهران * دانشكده غیرانتفاعی رفاه)ويژه خواهران(  استان 

رعايت پوشش اسالمی و التزام عملی به استفاده از چادر براي داوطلبان و  -3پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است.  -2تدين به دين مبین اسالم -1 : شرايط خاص
نشكده شركت نمايند و پذيرش داوطلبان پس از معرفی چند برابري توسط سازمان سنجش بايد در مصاحبه علمی و عمومی اختصاصی دا -4پذيرفته شدگان الزامی است. 

در پذيرش دانشجو براي رشته هاي روانشناسی، مشاوره خانواده، حقوق خانواده ، فقه و مبانی حقوق اسالمی و علوم تربیتی  -5نهايی منوط به قبولی در اين مصاحبه می باشد. 
شرايط شغلی دانشجويان نبايد مانع ادامه فعالیت علمی  -6آموزش و پرورش ابتدايی ، در شرايط مساوي دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی مرتبط در الويت هستند.  –

 و تحصیلی آنها شود.
 دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهی می باشد. شرايط خوابگاه:

 02135074338, 02133521776 تلفن: -نبش كوچه شهید گل محمدي  –خیابان مردم  -میدان بهارستان -تهران نشانی:
dafoos.aja.ir تهران * دانشكده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوري اسالمی ايران استان 

پذيرش دانشجو در اين رشته  -پژوهی گرايش دفاعی و مديريت دانش: شرايط براي رشته محل هاي ژيوپلیتیك، مديريت آموزشی، مديريت بحران، آينده  شرايط خاص :
داوطلبان شاغل در  -خواهد شد. گرايشها فقط از میان برادران و پذيرش نهايی از طريق مصاحبه اختصاصی و از میان داوطلبانی كه باالترين نمره را كسب نموده اند انجام 

ومی و اختصاصی آجا را داشته باشند. شرايط پذيرش براي رشته محل هاي مديريت دفاعی )كلیه گرايش ها( در دفترچه آجا بايد شرايط ادامه تحصیل برابر مقررات عم
 اختصاصی كه توسط دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا توزيع می شود درج گرديده است

 دانشگاه فاقد خوابگاه است. شرايط خوابگاه:
 02166407491 تلفن: -دانشگاه جنگ تهران میدان پاستور خیابان جنگ  نشانی:

www.www.www تهران * دانشگاه اطالعات و امنیت ملی امام باقر)ع( استان 

( اعتقاد و التزام عملی به واليت فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی 4( تابعیت جمهوري اسالمی ايران. 3( تدين به دين مبین اسالم. 2( فقط مرد 1بخش الف: شرايط خاص :
( پس از اعالم نتايج اولیه، از همه متقاضیانی كه مجاز به 1( كلیه فارغالتحصیالن داراي مدرك كارشناسی مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. بخش ب: 5ايران. 

. الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شرايط اولیه انتخاب رشته شده و رشتههاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند، از طريق دانشگاه براي انجام مصاحبه دعوت خواهد شد
( برخورداري از سالمت روانی و 3( احراز صالحیت استخدامی برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات. 2براي پذيرش در دانشگاه، متقاضی براي مصاحبه دعوت نخواهد شد. 

سال تمام با  27( حداكثر سن 5استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه ديگري باشند.  ( متقاضیان نمیبايست در4جسمی به تشخیص مراجع پزشكی وزارت اطالعات. 
( پذيرفته شدگان اين دانشگاه پس از فارغالتحصیلی و احراز شرايط گزينش و استخدام در وزارت اطالعات، با سپردن 6به بعد( میباشد.  1374احتساب خدمت )متولدين 

( دانشجويان در طول دوره تحصیل از امكانات رفاهی و خوابگاه دانشجويی )خوابگاه 7خدمت سربازي را در اين وزارتخانه میگذرانند. تعهد خدمت در وزارت اطالعات، 
م وزارتخانه ( پذيرفته شدگان پس از فارغالتحصیلی و احراز شرايط گزينش وزارت اطالعات، به استخدا8دانشجويی صرفاً براي دانشجويان مجرد( برخوردار خواهند بود. 

( به  10( پذيرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل میبايست خسارت مالی ناشی از طی مراحل گزينش و هزينههاي تحصیل را پرداخت نمايند. 9درخواهند آمد. 
( پذيرفته شدگان اين دانشگاه پس از فارغ  11د. فارغالتحصیالن دانشگاه، پس از انجام تعهدات، دانشنامه مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اعطاء خواهدش

و در صورت احراز شرايط گزينش و استخدام در وزارت اطالعات، با سپردن تعهد خدمت در وزارت اطالعات، خدمت  16التحصیل شدن در صورت كسب حداقل معدل 
د صالحیتهاي عمومی وزارت اطالعات بوده و در ادامه مراحل مصاحبه و آزمون شفاهی ( همه متقاضیان می بايست واج 12دوران سربازي را در اين وزارتخانه می گذرانند. 

 و تعیین صالحیت امتیاز الزم را كسب نمايند.
imamaliuniv.aja.ir نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ايران -تهران * دانشگاه افسري امام علی)ع(  استان 

http://Imamaliuniv.aja.ir :نشانی شرايط عمومی 

. عضويت 2. داشتن مدرك فارغ التحصیلی از دانشگاه افسري نیروهاي مسلح و يا ساير موسسات آموزش عالی مورد تايید وزارت علوم تحقیقات و فناوري 1 شرايط خاص :
. كسب نمره 5كشور  . موفقیت در آزمون ورودي سازمان سنجش4. عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزشی كشور 3رسمی در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران 

. ارايه مجوز كتبی از سازمان متبوع)معرفی نامه از معاونت نیروي انسانی نیروي مربوطه( مبنی بر موافقت بی قید و شرط با ادامه 6الزم در مصاحبه هاي عمومی و تخصصی 
به بعد)جهت دانشجويان ورودي سال جديد(  01/01/1377ان ورودي . استخدامی8. عدم استفاده از تسهیالت آموزش رايگان در مقطع كارشناسی ارشد 7تحصیل داوطلب 

. تايید صالحیت امنیتی و مكتبی پذيرفته شدگان از سوي مراجع 10جهت رشته هاي فنی مهندسی(  13و باالتر در دوره كارشناسی ارشد)معدل 14. دارا بودن معدل 9
 ذيربط

 واگذاري خوابگاه جهت داوطلبین متاهل و مجرد نخواهد داشت.دانشگاه هیچ گونه تعهدي در قبال  شرايط خوابگاه:
 02166955040 تلفن: -نرسیده به میدان حر  -خیابان امام خمینی  نشانی:

www.alzahra.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران(  استان 

https://www.alzahra.ac.ir/page-GraduateStudies/fa/18/form/pId21433 :نشانی شرايط عمومی 

 02188044053, 02188044052, 02188044051 تلفن: -خیابان ونك -تهران میدان ونك نشانی:

khadu.ac.ir 
وابسته به ارتش جمهوري  -تهران * دانشگاه پدافند هوايی خاتم االنبیاء)ص( استان

 تهران -اسالمی ايران

 پذيرش صرفا از بین كاركنان نیروهاي مسلح با انجام مصاحبه علمی شرايط خاص :
 ندارد شرايط خوابگاه:

 02133228501 تلفن: -خیابان شهیدرحیمی  -خیابان تختی -بلوار هجرت -بزرگراه بسیج -تهران نشانی:
www.sru.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی  استان 

 02122970025 تلفن: -لويزان شهید شعبانلو  نشانی:
www.modares.ac.ir تهران * دانشگاه تربیت مدرس استان 
https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=17&pageid=13104&newsview=1679
0 

 نشانی شرايط عمومی:

پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبیعی و علوم دريايی شهرستان نور، واگذاري خوابگاه با توجه به محدوديت ظرفیت خوابگاه در  -1 شرايط خوابگاه:
اشد. ضمناً اختصاص خوابگاه صرفاً به صورت مجردي، فقط به آن دسته از دانشجويان روزانه تعلق خواهد گرفت كه رتبه آنها در آزمون سراسري كارشناسی ارشد يك تا نه ب

بها با رهجی در طول نیمسال هاي اول و دوم صورت می پذيرد. مدت سكونت حداكثر تا پايان نیمسال چهارم در مقطع كارشناسی ارشد با پرداخت نقدي اجابه طور تدري
جازي، پرديس دانشگاهی، دانشگاه امكان تأمین خوابگاه براي دوره هاي نوبت دوم، آموزش م -2باشد. نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان در ابتداي هر نیمسال می

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد. متقاضیان متأهل واجد شرايط دريافت كمك وديعه مسكن، صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه  -3دانشجويان روزانه شاغل را ندارد. 
لیه دانشجويان روزانه در سنوات مجاز تحصیلی، وعده ناهار بر اساس اعتبار به ك -4دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور می باشند. 

شود. شايان ذكر است كه به دانشجويان روزانه ساكن هاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غیرتعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارايه میتأمینی از سوي صندوق رفاه و قیمت
شود. تبصره: به كلیه دانشجويان نوبت دوم و پرديس صرفاً هاي مصوب صندوق رفاه ارايه میصبحانه و شام نیز طبق قیمت ، وعدههاي دانشگاه، عالوه بر وعده ناهارخوابگاه

 وعده ناهار )مطابق تعرفه مصوب( تخصیص می يابد.
 02182883145 تلفن: -تقاطع بزرگراههاي چمران و جالل آل احمد  نشانی:

http://imamaliuniv.aja.ir/
http://www.alzahra.ac.ir/
https://www.alzahra.ac.ir/page-GraduateStudies/fa/18/form/pId21433
https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=17&pageid=13104&newsview=16790
https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=17&pageid=13104&newsview=16790
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
https://ut.ac.ir/fa تهران * دانشگاه تهران استان 

https://academics.ut.ac.ir/fa/page/9043/ :نشانی شرايط عمومی 

دانشكده معارف و انديشه »، «قم -پرديس فارابی »براي رشته هاي محل تحصیل  - 2می باشد. « دانشگاه بدون دخانیات»دانشگاه تهران به عنوان  - 1 شرايط خاص :
ه هاي دانشكده مطالعات آزمون مصاحبه مجموعه رشت - 2رعايت حجاب اسالمی با پوشش چادر براي بانوان الزامی است. « دانشكده الهیات و معارف اسالمی»و « اسالمی

. تاريخ مصاحبه متعاقبا از جهان در دو بخش كتبی و شفاهی و به زبان اصلی )براي رشته مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن به زبان ژاپنی يا انگلیسی( برگزار می شود
ت توضیحات تكمیلی به سايت دانشكده مطالعات جهان به آدرس طريق اطالعیه سازمان سنجش يا سايت دانشكده اعالم می شود. داوطلبان می توانند جهت درياف

http://fws.ut.ac.ir  .نفر از پذيرفته شدگان پس از شروع  5هاي فنی حداكثر ها پرديس دانشكدهدر رشته مهندسی صنايع گرايش بهینه سازي سیستم -3مراجعه نمايند
سال است كه سال اول در دانشگاه تهران و سال دوم  2طول اين دوره "فرانسه وارد خواهند شد كه  ENSAMدوره تحصیلی در صورت تمايل به دوره مشترك با دانشگاه 

ايط مذكور به وبگاه دانشكده در فرانسه خواهد بود. در پايان اين دوره، دو مدرك كارشناسی ارشد به دانشجويان اعطا خواهد شد. داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر از شر
 ع دانشگاه تهران مراجعه نمايند. تاريخ مصاحبه ورود به دوره مشترك مذكور متعاقباً اعالم خواهد شد.مهندسی صناي

 دوره هاي نوبت دوم فاقد خوابگاه می باشد شرايط خوابگاه:
 02161113253 تلفن: -تهران  نشانی:

www.ihu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسین )ع (  استان 

هاي نیروهاي به ترتیب از میان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شاغلین ساير سازمان 1401 - 1402( انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصیلی 1 خاص :شرايط 
هاي ها و وزارتخانهمتعهد خدمت به ساير سازمان : داوطلبان نبايد در استخدام و يا1مسلح، بسیجیان فعال و ساير متقاضیان معتقد و مومن به انقالب اسالمی خواهد بود. تبصره 

هاي نوبت دوم فقط از میان پايوران )شاغلین رسمی( نیروهاي مسلح : انتخاب دانشجو در دوره2هاي نیروهاي مسلح(. تبصره دولتی و عمومی باشند )به غیر از شاغلین سازمان
ون قید و شرط با ادامه تحصیل خود را از مركز عملیات معاونت نیروي انسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بايست موافقت كتبی و بد( پايوران سپاه می2انجام میگیرد. 

هاي نیروهاي مسلح جهت ( شاغلین ساير سازمان3نام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. )برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويی( قبل از ثبت
ه تحويل بايست موافقت كتبی و بدون قید و شرط با ادامه تحصیل خود را از باالترين مقام رسمی سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگامصاحبه می انجام

مندي كسر خدمت سربازي انند از امكان بهرهتوربط، میهاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تأيید مراجع ذيدانشجويان در صورت اجراي پروژه -1-4( تسهیالت: 4نمايند. 
هاي تك رقمی آزمون كتبی برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، عالوه بر براي دانشجويان غیربورس رتبه -2-4متناسب با میزان همكاري، برخوردار شوند. 

در صورت تمايل دانشجويان غیربورس، پس  -3-4در سنوات مجاز رايگان خواهد بود.  كمك هزينه تحصیلی به مبلغ سی میلیون ريال، استفاده از خوابگاه در طول تحصیل
به دانشجويان همكار و فعال در  -4-4التحصیلی در صورت داشتن شرايط به مراكز علمی و تخصصی سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفی خواهند شد. از فارغ

شدگان از امكانات ورزشی، كارگاههاي مهارت تمامی پذيرفته -4-5گردد. الزحمه پژوهشی( پرداخت میگاه پژوهانه )حقهاي تحقیقاتی مصوب مطابق ضوابط دانشپروژه
هاي عمومی سپاه بوده و در بايست واجد صالحیتتمام داوطلبان می -1-5( ساير شرايط: 5مند میگردند. افزايی، برنامههاي فوق برنامه دانشگاه به صورت رايگان بهره

شدگان چندبرابرظرفیت و پس از احراز شرايط الزم به ترتیب اولويت صورت پذيرش نهايی از بین معرفی -2-5مراحل مصاحبه و آزمون شفاهی امتیاز الزم را كسب نمايند. 
نامه پايان -4-5شدگان غیر بورس را ندارد. رفتهسپاه هیچگونه تعهدي مبنی بر جذب و استخدام كلیه پذي -3-5گیرد و دانشگاه در رد يا قبولی داوطلبان مخیر است. می

 شود.دانشجويان بصورت هدفمند در راستاي حل نظام مسايل و رفع نیاز پژوهشی دانشگاه تعريف و هدايت می
 گیرد.هاي روزانه خوابگاه مجردي تعلق میبه تمام دانشجويان غیربومی دوره شرايط خوابگاه:

 02174188198 تلفن: -جنب شهرك واليت دانشگاه جامع امام حسین ع  -بعد از پل لشكرك-بابايی اتوبان شهید -تهران نشانی:

www.cuir.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه جامع انقالب اسالمی استان 

http://www.cuir.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

سی ارزش هاي واالي انقالب اسالمی و رعايت اخالق و احكام دين مبین اسالم و التزام عملی به واليت فقیه، نظام جمهوري اسالمی و قانون اسااعتقاد به  -1 شرايط خاص :
 -3ران ضروري است(. رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمی و شئونات اسالمی براي خواهران و برادران)اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان حجاب برتر براي خواه -2

برابر ظرفیت اعالمی )در كلیه رشته ها( داوطلبان مجاز را فراخوان نموده و پس از انجام مصاحبه نفرات منتخب را به سازمان سنجش  3دانشگاه بر اساس آيین نامه داخلی، 
 معرفی می نمايد.
 تهران خوايگاه تعلق خواهد گرفت. به كلیه پذيرفته شدگان خواهر و برادر غیر بومی در شهر شرايط خوابگاه:

  17881813113كدپستی  -3پالك -خیابان پادگان ولیعصر)عج( -میدان سپاه -تهران نشانی:

www.khu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه خوارزمی  استان 

 دانشگاه خوارزمی در تهران فاقد ظرفیت خوابگاه است. شرايط خوابگاه:
 02188826502 تلفن: -به انقالب  خیابان مفتح نرسیده نشانی:

www.shahed.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه شاهد  استان 

عدم سابقه وابستگی  -3اعتقاد و التزام عملی به واليت فقیه، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی  -2اعتقاد به دين مبین اسالم و التزام عملی به احكام  -1 شرايط خاص :
رعايت  -6به ضوابط و مقررات دانشگاه پايبندي كامل  -5نداشتن سابقه محكومیت كیفري موثر  -4تشكیالتی، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هاي غیر قانونی 

)بديهی است در  –روري است كامل ضوابط پوشش اسالمی و شیونات اسالمی براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان حجاب برتر براي خواهران ض
ي واحد بررسی صالحیتهاي عمومی دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايی داوطلبان خصوص صالحیت هاي عمومی متقاضیان دوره و احراز موارد فوق، بررسی الزم از سو

ی آزمون )بر اساس برنامه اي كه منوط به تأيید واحد مذكور خواهد بود. براي اين منظور الزم است معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه شاهد، پیش از اعالم نتايج نهاي
دانشگاه اعالم می شود( براي شركت در مراحل بررسی صالحیت هاي عمومی در دانشگاه حضور يابند و در صورت نیاز در مصاحبه  متعاقبا از سوي سازمان سنجش و

 حضوري نیز شركت نمايند.
گیرد(. خوابگاه فقط به دانشجويان غیر خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه تعلق می گیرد) به دانشجويان شبانه در صورت وجود ظرفیت خوابگاه تعلق می  شرايط خوابگاه:

 یرند خوابگاه تعلق نمی گیردبومی )غیر از استانهاي تهران و البرز( تعلق می گیرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلین می باشد. به دانشجويانی كه وام وديعه مسكن می گ
 02151215094 تلفن: -مان مركزي قم روبروي حرم امام خمینی ره ساخت-ابتداي اتوبان تهران -تهران  نشانی:

www.sbu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه شهید بهشتی  استان 

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/msc_admission :نشانی شرايط عمومی 

. به دانشجويان دوره 2خوابگاه با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون تحصیالت تكمیلی می باشد. . اولويت استفاده از 1 شرايط خوابگاه:
 نوبت دوم ) شبانه( خوابگاه تحصیلی داده نمی شود.

 02129902, 02129902110 تلفن: - 983969411میدان شهید شهرياري كدپستی  -اوين -تهران  نشانی:

https://academics.ut.ac.ir/fa/page/9043/
http://www.cuir.ac.ir/
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/msc_admission
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.iribu.ac.ir تهران * دانشگاه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ايران استان 

https://iribu.ac.ir/portal/newsview/6423 :نشانی شرايط عمومی 

عدم استخدام و تعهد خدمت به هیچیك از سازمانها و  -به بعد.  1371وظیفه( متولدين سال سن )با احتساب دوران خدمت نظام  30داشتن حداكثر - شرايط خاص :
با توجه به امكان استخدام فارغ التحصیالن واجد امتیاز علمی، توانمندي حرفه اي و صالحیت عمومی -ارگانهاي دولتی و غیر دولتی به هر نحوي )رسمی، پیمانی و آزمايشی(. 

یما، ارايه سند تعهد محضري در شروع به تحصیل براي كلیه دانشجويان دوره هاي روزانه ضرورت دارد. بر اساس اين تعهد، فارغ التحصیالن و اخالقی در سازمان صداوس
ه سازمان تعیین راكزي كدر صورت معرفی دانشگاه و نیاز سازمان صداوسیما و احراز شرايط علمی و عمومی استخدامی )مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان( می بايست در م

در صورت موافقت سازمان صداوسیما با انجام تعهد خدمت از فارغ التحصیالن مشمول خدمت وظیفه -می كند، به میزان دو برابر مدت تحصیل مشغول به خدمت شوند. 
صداوسیما باز بمانند )انتقالی، انصراف و اخراج(، ملزم به  دانشجويانی كه در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه-برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد. 

ادامه تحصیل فارغ التحصیالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صداوسیما بالمانع خواهد -پرداخت كلیه هزينه هاي تحصیلی می باشند. 
گاه صداوسیما با شرايط خاص می باشد به كلیه متقاضیان تحصیل در رشته هاي تحصیلی اين دانشگاه )چنانچه بود. تذكر مهم: با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در دانش

حصیلی اين دانشگاه، در مجاز به انتخاب رشته شده باشند(، توصیه می شود با در نظر داشتن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته هاي ت
 ل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند.اولويت هاي او

 باشد.اين دانشگاه داراي خوابگاه رايگان با امكانات و كیفیت عالی در بهترين نقاط شهر تهران و سرويس اياب و ذهاب دانشجويی به دانشگاه می  شرايط خوابگاه:
 02122168538, 02122021933 تلفن: -نیايش  -ابتداي اتوبان هاشمی رفسنجانی  -خیابان ولیعصر)عج(  -تهران  نشانی:

aut.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتی امیركبیر  استان 

 02166401369 تلفن: -ساختمان فارابی  -دانشگاه صنعتی امیركبیر  نشانی:

www.kntu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدين طوسی  استان 

https://grad.kntu.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

نیمسال  4مدت دوره  -2پذيرش دانشجويان از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت. پذيرش اولیه چند برابر ظرفیت انجام میشود. -1شرايط دوره مشترك :  شرايط خاص :
دانشجويان  -3ی شود. تحصیلی خواهد بود كه بخشی از آن در دانشكده هاي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی و بخشی ديگر در دانشگاه خارجی همكار برگزار م

كالس ها در  -4د. طی مدت تحصیل در ايران تابع مقررات آموزشی جمهوري اسالمی ايران و در مدت تحصیل دركشور خارجی تابع مقررات آموزشی آن كشور خواهند بو
آشنايی كافی با زبان انگلیسی ضروري است و دانش زبان داوطلبین  طول دوره درايران غالباً به زبان انگلیسی و در كشور میزبان گامالً به زبان انگلیسی خواهد بود. لذا

هزينه تحصیل در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی به صورت ريالی و هزينه تحصیل در دانشگاه خارجی بر حسب ارز تعییین شده و مطابق  -5سنجیده خواهد شد. 
ه نصیرالدين طوسی تعهدي از نظر اعطاي وام شهريه تحصیلی و تامیین خوابگاه در طول تحصیل در ايران ندارد قوانین و مقررات دريافت خواهد شد. دانشگاه صنعتی خواج

دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسی ارشد را به طور جداگانه از هردو دانشگاه دريافت  -6ولیكن دانشگاه خارجی در تهیه خوابگاه همكاري خواهد نمود. 
به دانشجويان دوره  -8دانشجويان ذكور در طول دوره از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظیفه نبايد هیچگونه منعی داشته باشند.  -7مود. خواهند ن

مشروح در سابت دانشگاه به نشانی توضیحات مربوط به هر رشته به طور جداگانه و  -9مشترك به هیچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويی تعلق نخواهد گرفت. 
www.Kntu.ac.ir  و ياwww.en.kntu.ac.ir  .ولیت ترجمه و ارايه مدارك دوره كارشناسی )دانشنامه و ريزنمرات ( به دانشگاه خارجی مسئ -10قابل دسترسی است

 بعهده دانشجو می باشد.
براي دانشجويان  -2خوابگاه به دانشجويان روزانه بر حسب اولويت رتبه هاي ورودي خواهد بود. با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهی، تخصیص  -1 شرايط خوابگاه:

 نوبت دوم امكانات خوابگاهی وجود ندارد
 02184064450 تلفن: - 15875-4416صندوق پستی  -470پالك  -خیابان میرداماد غربی -تهران نشانی:

www.sharif.ir تهران -ريف تهران * دانشگاه صنعتی ش استان 

ن البرز، با تأمین خوابگاه براي دانشجويان روزانه غیربومی به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنین شهرستان هاي توابع استان تهران و استا - 1 شرايط خوابگاه:
زمان برخورداري از امكانات خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسی حداكثر  - 2توجه به اولويت ها و ظرفیت اسكان در قالب محدوديت هاي دانشگاه امكان پذير است. 

متأسفانه به هیچ وجه امكان تأمین خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم )شبانه( و كد رشته فاقد خوابگاه وجود  - 3ارشد )واجد شرايط بند قبل( چهارنیم سال تحصیلی است. 
 - 5و مصوبات ستاد ملی كرونا و ستاد پیشگیري كروناي دانشگاه خواهد بود.  19صنعتی شريف تابع شرايط روز پاندمی كوويد اسكان درخوابگاه هاي دانشگاه  - 4ندارد. 

دانشجويان ع ترم به صندوق رفاه متقاضیان حايز شرايط استفاده از خوابگاه بايستی در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شرو
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري پرداخت نمايند.

 02166165041, 02166165062 تلفن: -خیابان آزادي  -تهران نشانی:

www.mut.ac.ir تهران * دانشگاه صنعتی مالك اشتر استان 

http://mut.ac.ir/EducationResearchInstitutes.html :نشانی شرايط عمومی 

. گزينش نهايی دانشجو در كلیه رشته ها بر اساس نیازها و با اولويت 2. تابعیت جمهوري اسالمی ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري می باشد 1 شرايط خاص :
 . پوشش بانوان محترم در دانشگاه و اماكن وابسته متناسب با مقررات دانشگاه)چادر( است.3نیروهاي مسلح با انجام مصاحبه خواهد بود. 

 به دلیل شرايط كرونا، اين دانشگاه از ارايه خوابگاه معذور است. شرايط خوابگاه:
 02122945143, 02122945142, 02122945141 تلفن: -خیابان شعبانلو  -لويزان  -تهران  نشانی:

www.atu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه عالمه طباطبايی  استان 

https://maconditions.atu.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

. پذيرش 2باشد. هاي تحصیلی با مصاحبه میكلیة دوره، «مطالعات زنان گرايش زن و خانواده»و « مددكاري اجتماعی»هاي .پذيرش دانشجو در رشتة1 شرايط خاص :
هاي تحصیلی از طريق )موسسه آموزش عالی بیمه اكو ( در كلیة دوره« اي گرايش مطالعات آسیاي مركزي و قفقازمطالعات منطقه»و « بیم سنجی»دانشجو در رشته هاي 

 شود.برگزاري مصاحبه به زبان انگلیسی انجام می
از اولويت  100دانشـجويان دورۀ روزانه كارشناسی ارشد با رتبه هاي زير -1ضوابط و شرايط واگذاري خوابگاه به دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد:  شرايط خوابگاه:

دانشـگاه تعهدي -3شد. هندساير دانشجويان دوره روزانه )با اولويت دانشجويان دختر( درصورت وجود ظرفیت اسكان داده خوا-2واگذاري خوابگاه برخوردار خواهند شد. 
دلیل محدوديت به- 4هاي خودگردان اسـكان داده خواهندشد. در قبال اسكان براي دانشجويان نوبت دوم)شبانه(، مهمان، انتقالی و شاغل نـدارد و درصورت امكان درخوابگاه

حداكثر زمان اسـتفاده ازخوابگاه برابر با -5گیرد. یه پذيرش بومی خوابگاه تعلق نمیكنندگان ازسهمهاي تهران و البرز يا استفادهظرفیت به دانشـجويان ساكن در اسـتان
سال تحصیلی بها در ابتداي هرنیمرفاهی و با پرداخت نقدي اجاره-هاي مجاز تحصیلیدستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري تا سقف ترم

 اين دانشگاه فاقدخوابگاه متأهلی است.- 7گونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه دانشـجويان پرديس خودگردان ندارد.  اين دانشـگاه هیـچ-6باشد. می
, 02144737510, 02148390000 تلفن: - 1489684511كدپستی  -سازمان مركزي دانشگاه  -تقاطع بزرگراه شهید همت  -بلوار دهكده المپیك  -تهران  نشانی:

02144737511 

https://iribu.ac.ir/portal/newsview/6423
https://grad.kntu.ac.ir/
http://mut.ac.ir/EducationResearchInstitutes.html
https://maconditions.atu.ac.ir/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
iust.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علم و صنعت ايران  استان 

http://pga.iust.ac.ir/content/66513/ :نشانی شرايط عمومی 

محدود و با توجه به كاهش ظرفیتهاي اسكان ناشی از رعايت شیوه نامه هاي اين دانشگاه براي دانشجويان روزانه )تنها در چهار نیمسال( به تعداد  -1 شرايط خوابگاه:

اين  -3اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی براي دانشجويان می باشد.  -2بهداشتی ستاد ملی مقابله با كرونا در صورت وجود امكانات خوابگاهی، خوابگاه واگذار می نمايد. 

واحد شهرستانهاي نور و دماوند فاقد هرگونه امكانات رفاهی و خوابگاهی  -4باشد. انشجويان دوره نوبت دوم و پرديس خودگردان میدانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه براي د

 می باشد.

 02177240439 تلفن: -خیابان دانشگاه علم و صنعت ايران  -خیابان هنگام  -میدان رسالت  -تهران  نشانی:

apu.ac.ir فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ايران -علوم انتظامی امین  تهران * دانشگاه استان 

برابر شرايط و ضوابط اعالمی در دفترچه راهنماي آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی امین، اعالمی از طريق اتوماسیون  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا  شرايط خاص :

 (.naja.netدانشگاه علوم انتظامی امین) اداري و سايت اينترانتی معاونت تربیت و آموزش

 02148931285 تلفن: -انتهاي اتوبان همت  نشانی:

sbmu.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی استان 

 02122439880 تلفن: -تهران  نشانی:

uswr.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی  استان 

https://uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=21567 :نشانی شرايط عمومی 

 پذيرفته شدگان از سالمت جسمانی و روانی برخوردار باشند. شرايط خاص :

 دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهی می باشد. شرايط خوابگاه:

 02122180054 تلفن: -دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  نشانی:

www.ujsas.ac.ir تهران * دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداري دادگستري استان 

www.ujsas.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط خاص بوده و همه داوطلبان بايد در مصاحبه عمومی و علمی شركت نمايند.  -1شرايط خاص كلیه رشته ها:  -الف شرايط خاص :

از فراغت از تحصیل و  دانشجويان رشته هاي زير، بورسیه قوه قضايیه شده و پس -2داوطلبان رشته هاي بورس عالوه بر آن، در مراحل گزينش نیز شركت خواهند نمود. 

حقوق عمومی -4نفر(  15حقوق بین الملل )ظرفیت بورسیه  -3حقوق جزا و جرم شناسی -2حقوق خصوصی  -1گذراندن دوره كار آموزي وارد خدمت قضايی خواهند شد: 

حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري  -8حقوق خانواده -7نفر(  15حقوق كیفري اطفال و نوجوانان )ظرفیت بورسیه  -6حقوق ثبت اسناد و امالك  -5نفر(  15)ظرفیت بورسیه 

دانشجويان رشته هاي زير به صورت آزاد )غیر بورسیه( پذيرش  -3حقوق شركت هاي تجاري  -11مديريت اصالح و كیفرهاي قضايی  -10حقوق حمل و نقل تجاري  -9

تحصیل دانشجويان آزاد تابع  -4حقوق دادرسی اداري  -3مديريت نظارت و بازرسی  -2می حقوق سردفتري اسناد رس -1خواهند شد و مصاحبه عمومی و علمی دارند: 

كالس هاي  -6دانشجويان كلیه رشته ها فقط با نگارش پايان نامه فارغ التحصیل خواهند شد.  -5مقررات آموزش رايگان است و شهريه اي از آنان دريافت نخواهد شد. 

داشتن كلیه شرايط عمومی و  -1شرايط پذيرش دانشجوي بورسیه:  -شرايط خاص رشته هاي بورسیه:  -برنامه ريزي خواهد شد. بدرس در همه ايام غیر تعطیل هفته 

مهوري التزام به واليت مطلقه فقیه و مبانی نظام ج -3تدين به دين مبین اسالم و التزام عملی به احكام آن  -2سازمان سنجش آموزش كشور  2و  1اختصاصی دفترچه شماره 

برخورداري از سالمت كامل جسمی و روانی الزم براي منصب قضا و نداشتن  -6پذيرفته شدن در گزينش  -5موفقیت در مصاحبه عمومی و علمی  -4اسالمی ايران 

 سال  10وه قضايیه به مدت سپردن تعهد خدمت به ق -9عدم اشتغال به كار و تعهد به تحصیل تمام وقت  -8داشتن حسن شهرت خانوادگی  -7سوءپیشینه كیفري 

 )مدت خدمت وظیفه داوطلبانی كه دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده خواهد شد(  31/6/1401سال سن تا تاريخ  28داشتن حداكثر  -10

وق قضايی، علوم قضايی، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق داشتن دانشنامه يا گواهینامه موقت تحصیلی معتبر كارشناسی پیوسته در يكی از رشته هاي حقوق، حق -11

به منظور ارتقاي سطح بینش اعتقادي  -1تذكرات الزم براي داوطلبان رشته هاي بورس:  -( 15اسالمی، فقه و حقوق، گواهی پايان سطح دو حوزوي با حداقل معدل پانزده )

ه دروس حوزوي و طرح مطالعه آثار شهید مطهري )بینش مطهر( را در چارچوب برنامه هاي دانشگاه با موفقیت دانشجويان بورسیه، كلیه دانشجويان بورس بايد برنام

يا از دست دادن شرايط و صالحیت هاي عمومی و علمی موظفند كلیة  16دانشجويان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و يا عدم كسب معدل  -2بگذارنند. 

دانشجويان در طول دوره تحصیل متعهد به  -3مقرري دريافتی را مطابق تعهدنامه محضري، به تشخیص دانشگاه و قوه قضايیه بازپرداخت نمايند.  هاي تحصیلی وهزينه

و ارزيابی خواهد شد. نشجشركت در برنامه هاي فرهنگی، كارآموزي، دروس حوزوي، و كارگاه هاي مهارت افزايی هستند. فعالیت هاي فرهنگی در قالب كارنامه فرهنگی دا

مدت استفاده  -5د شد. برنامه هاي فرهنگی، بینش مطهر، دروس حوزوي و كارآموزي ترجیحا در نوبت صبح و ساير برنامه هاي آموزشی در نوبت بعد از ظهر ارايه خواه -4

سب نمايند، براي تصدي منصب قضاء جذب دستگاه قضايی خواهند را ك 16فارغ التحصیالن بورسیه چنانچه حداقل معدل  -6از بورس تحصیلی حداكثر شش نیمسال است. 

دريافت مقرري ماهیانه)حقوق كار آموزقضايی  -2دريافت ابالغ كارآموز قضايی ضمن تحصیل از زمان ورود به دوره كارشناسی ارشد  -1امتیازات بورس تحصیلی: -شد. 

اشتغال به كار قضايی در قوه قضايیه پس از فراغت از تحصیل و طی دوره كارآموزي حین تحصیل  -3ال س 3ضمن تحصیل( از زمان ورود به دوره كارشناسی ارشد به مدت 

گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغال در قوه قضايیه)بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیالن  -4در صورت داشتن صالحیت هاي عمومی و علمی. 

 (.1375و آيین نامه اجرايی آن مصوب  1373حاكم قضايی كشور مصوب دانشكده علوم قضايی در م

 در صورت وجود امكانات به دانشجويان بورسیه و آزاد خوابگاه مجردي با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب واگذار خواهد شد. شرايط خوابگاه:

 02166707021 تلفن: - 1133913615كدپستی  – 9پالك  -خیابان خارك -نرسیده به پل حافظ  -خیابان انقالب اسالمی -تهران نشانی:

www.ssau.ac.ir تهران * دانشگاه علوم و فنون هوايی )شهید ستاري( استان 

رشته محل هاي روزانه تنها براي شاغلین در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی  تحصیل در -2پذيرش در اين دانشگاه مشروط به قبولی در مصاحبه است . -1 شرايط خاص :

 كار پژوهشی )سمینار و پايان نامه( در راستاي مخابرات رمز است.« مهندسی برق گرايش مخابرات سیستم»در رشته  -3ايران امكان پذير است. 

 خوابگاه پذيرفته شدگان ندارد.اين دانشگاه هیچ تعهدي در راستاي تامین اسكان و  شرايط خوابگاه:

 02164032031 تلفن: -مهرآباد جنوبی خ شهید عبدالهی  نشانی:

http://pga.iust.ac.ir/content/66513/
https://uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=21567
https://ujsas.ac.ir/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.isu.ac.ir تهران * دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق )ع ( استان 

https://isu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=6 :نشانی شرايط عمومی 

یأت پذيرفته شدن در آزمون معارف اسالمی و احراز صالحیت هاي علمی و عمومی كه در صورت لزوم از طريق مصاحبه انجام خواهد شد. طبق مصوبات ه شرايط خاص :
هاي كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه، الزم است در علوم و معارف اسالمی از سطح علمی قابل ¬داوطلبان ورود به دورهامنا و شوراي دانشگاه امام صادق)علیه السالم( 

 سی ارشد ناپیوسته دانشگاهقبولی برخوردار باشند. لذا ارايه گواهی قبولی يا معافیت از آزمون معارف اسالمی به عنوان يكی از شرايط پذيرش دانشجو در دوره كارشنا
مجزا، از زمان شود. آزمون معارف اسالمی دو بار در سال برگزار شده و قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسی به صورت ¬محسوب می

، اصول فقه، تفسیر قرآن كريم، انديشه اسالمی و آزمون تا زمان برگزاري آزمون شفاهی دوره كارشناسی ارشد دو سال اعتبار دارد. عناوين )مواد آزمون( شامل دروس: فقه
و سايت پرديس خواهران  www.isu.ac.irزبان عربی می باشد. زمان ثبت نام و منابع آزمون و جزيیات كالسهاي آمادگی آزمون متعاقبا از طريق سايت دانشگاه به نشانی 

 02188094001 – 5واحد برادران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  داوطلبان-1رسانی خواهد شد. توجه: ¬اطالع www.isuw.ac.irبه نشانی 
داوطلبان پرديس خواهران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره -2در پیام رسان بله اقدام نمايند.  azmoonisu@و يا از طريق آيدي  340و  336داخلی 

نشانی محل تحصیل خواهران و برادران از  -3در پیام رسان بله اقدام نمايند .  @pardis1369و يا از طريق آيدي تماس  484و467داخلی  02122094901 –4تلفن

بلوار  -شهرك غرب)میدان صنعت( -خواهران: تهران 02188094001 -5تلفن:  -پل مديريت -بزرگراه شهید چمران -هم مجزا و به شرح زير می باشد: برادران: تهران

 4-02122094901تلفن تماس:  -پرديس خواهران -كوي امام صادق)ع( -خیابان شهید طاهرخانی -فرحزادي
پرديس خواهران واجد خوابگاه  -در واحد برادران دانشگاه در صورت فراهم بودن شرايط و وجود ظرفیت خالی به متقاضیان خوابگاه تعلق می گیرد.  - شرايط خوابگاه:

 كلیه پذيرفته شدگان قرار خواهد گرفت. دانشجويی می باشد و در اختیار

 02122131876, 02122131875, 02122131874 تلفن: -پل مديريت  -بزرگراه شهید چمران  -تهران  نشانی:

www.abu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت)ع(  استان 

 02122449319 تلفن: - 35پالك  -بلوار ارتش  -تهران  نشانی:

khatam.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی خاتم  استان 

https://khatam.ac.ir/declarations/5066367/%D8%B4%D8%B1%D8

%A7%DB%8C%D8%B7 
 نشانی شرايط عمومی:

نشگاه خاتم رشته مواد انرژي و تكنولوژي كوآنتومی: قبول شدگان در آزمون كارشناسی ارشد، براي ورود به اين دوره بايد در آزمون مصاحبه اختصاصی دا شرايط خاص :
 شركت نمايند.

 02189174004 تلفن: - 30پالك -خیابان حكیم اعظم  -خیابان شیرازي شمالی  -خیابان مال صدرا  -تهران  نشانی:

www.soore.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی سوره  استان 

https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordion11 :نشانی شرايط عمومی 

 دانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:
 02166858083, 02166858033, 02166879293 تلفن: - 252پالك  -نبش كوچه كامیاران  -بین خیابان خوش و آذربايجان  -خیابان آزادي  -تهران نشانی:

edalat.ac.ir تهران * دانشگاه غیرانتفاعی عدالت استان 

 02188497832 تلفن: - 26پالك  -كوچه دانش كیان  -خیابان ولیعصر  -تهران  نشانی:

www.usc.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  استان 

http://education.usc.ac.ir/master :نشانی شرايط عمومی 

 02144214755 تلفن: -كوچه بهار  -خیابان پارك  -نرسیده به پل بزرگراه همت  -شهید اشرفی اصفهانی بلوار  -تهران نشانی:

www.mazaheb.ac.ir تهران * دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی استان 

 02166465252 تلفن: - 3پالك  -خیابان روانمهر  -خیابان فلسطین جنوبی  -خیابان انقالب  -تهران نشانی:

www.motahari.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غیردولتی شهید مطهري  استان 

داشتن گرايش هاي حوزوي و طلبگی و رعايت  -2ايمان و اعتقاد به دين مبین اسالم و التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران و واليت فقیه  - 1 شرايط خاص :
 كار در خارج از دانشگاه عدم اشتغال به  -4سپردن تعهد مبنی بر رعايت مقررات و آيین نامه هاي داخلی دانشگاه و شركت در كلیه كالسهاي درس  -3زي طلبگی 

زمان و نحوه برگزاري مصاحبه ورودي مقطع  -6به باال  12نمره( و كسب میانگین  10پذيرفته شدن در مصاحبه علمی با احراز حداقل امتیاز قبولی )براي هر درس  -5

اعالم خواهد شد. پذيرفته  www.golestan.motahari.ac.irو  www.motahari.ac.irمتعاقبا در پايگاه اينترنتی دانشگاه به نشانی  1401كارشناسی ارشد سال 
. اصول فقه )اصول 2. فقه )شرح لمعه( 1شدن در مصاحبه علمی دانشگاه: مواد و منابع مصاحبه علمی دانشگاه به شرح ذيل میباشد. مواد امتحانی رشته فقه و حقوق خصوصی:

. ادبیات عرب 3. اصول فقه )اصول فقه مظفر( 2. فقه )شرح لمعه( 1مواد امتحانی و منابع رشته فقه و حقوق جزا: . حقوق مدنی4. ادبیات عرب )شرح ابن عقیل( 3فقه مظفر( 
 . اصول فقه )اصول فقه مظفر( 2. فقه )شرح لمعه( 1. حقوق جزاي اختصاصی مواد امتحانی و منابع رشته فقه و حقوق خانواده:5. حقوق جزاي عمومی 4)شرح ابن عقیل( 

 . فلسفه )نهايه الحكمه( 3. منطق )المنطق مظفر( 2. كالم )شرح تجريد( 1. حقوق مدنی مواد امتحانی رشته فلسفه و حكمت اسالمی:4ات عرب )شرح ابن عقیل( . ادبی3
. ادبیات 4. فلسفه )نهايه الحكمه( 3مظفر( . منطق )المنطق 2. كالم )شرح تجريد( 1. ادبیات عرب )شرح ابن عقیل( مواد امتحانی و منابع رشته شیعه شناسی )گرايش كالم(: 4

 عرب )شرح ابن عقیل(
 02133123115 تلفن: -خ شريف رضی  -میدان بهارستان -تهران نشانی:

www.art.ac.ir تهران * دانشگاه هنر تهران استان 

https://education.art.ac.ir/fa/news/4734 :نشانی شرايط عمومی 

دانشگاه هنر  - 2فاقد امكانات خوابگاهی در شهر تهران است. 1401 -1402دانشگاه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصیلی  - 1شرايط خوابگاه :  شرايط خوابگاه:

.اين دانشگاه  4نیمسال میباشد.  4)سنوات رفاهی( استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد روزانه حداكثر مدت مجاز - 3فاقد خوابگاه متاهلی میباشد. 
ي صرفاً بر اساس اولويت بند به دلیل كمبود امكانات خوابگاهی امكان اسكان كلیه دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دانشجويان روزانه

 ه تعلق نمی گیرد.ارايه شده توسط صندوق رفاه در كرج می باشد. ج: وفق مقررات صندوق رفاه دانشجويی به دانشجويان پرديس خودگردان همه دانشگاه ها خوابگا
 02166728000 تلفن: - 56تهران خ حافظ خ سخايی پ  نشانی:

https://isu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=6
https://khatam.ac.ir/declarations/5066367/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
https://khatam.ac.ir/declarations/5066367/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordion11
http://education.usc.ac.ir/master
https://education.art.ac.ir/fa/news/4734
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.icrc.ac.ir تهران -رنگ و پوشش تهران * موسسه پژوهشی علوم و فنّاوري  استان 

https://student.icrc.ac.ir/ :نشانی شرايط عمومی 

 اين موسسه هیچ تعهدي بابت خوابگاه پذيرفته شدگان ندارد. شرايط خوابگاه:
 02122944184 تلفن: - 55پالك  -نبش كوچه شمس -میدان حسین اباد -خروجی حسین اباد -بزرگراه صیاد شیرازي شمال-تهران نشانی:

www.imps.ac.ir تهران * موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي استان 

 02122290063 تلفن: -جمال آباد  نشانی:

www.aletaha.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی آل طه )ويژه خواهران(  استان 

 02144320647 تلفن: -خیابان مدرسه  -بلوار كوهسار  -شهران -تهران  نشانی:

abrar.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی ابرار )ويژه خواهران(  استان 

 02155064267 تلفن: - 202پالك  -روبروي شیرخوارگاه شبیر  -تر از میدان خراسان پايین -شهريور جنوبی 17خیابان  -تهران نشانی:

e-damavandihe.ac.ir تهران * موسسه غیرانتفاعی ارشاد استان 

 02166483608 تلفن: -خیابان شهید تندگويان  -اي اله خامنهبلوار آيت -گیالوند -دماوند  نشانی:

www.sadra.ac.ir تهران -موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین )ويژه برادران( تهران *  استان 

 02140445787, 02140445747, 02140445863 تلفن: -بلوار عالمه قزوينی  -میدان موج  -خروجی بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهید خرازي  -تهران  نشانی:

www.icss.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی  استان 

https://icss.ac.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-
%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-
%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-
%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa/ 

 نشانی شرايط عمومی:

 شناختی فاقد امكانات خوابگاهی است.موسسه آموزش عالی علوم  شرايط خوابگاه:
 02176291130 تلفن: -نشانی نامشخص  نشانی:

iranian.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازي ايرانیان  استان 

https://iranian.ac.ir/General :نشانی شرايط عمومی 

 02166124000 تلفن: - 7خیابان توحید نرسیده به خیابان آزادي كوچه فرهاديه پالك تهران  نشانی:

www.rayanee.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازي رايانه اي جهان نما استان 

 02126215441 تلفن: - 44پالك  -گلستان خیابان  -روبرو مسجد بالل صدا و سیما  -نرسیده به چهارراه پارك وي -خیابان ولی عصر -تهران  نشانی:

www.faran.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازي فاران مهر دانش  استان 

 نشانی شرايط عمومی: 

 02146056244 تلفن: - 22روبروي شهرداري منطقه  -شهرك شهید باقري -انتهاي اتوبان همت -تهران  نشانی:

mehralborz.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازي مهر البرز  استان 

 02157658000 تلفن: - 1413913141كدپستی  -36تهران، خیابان كارگر شمالی، خیابان شهید فكوري، خیابان شهید صالحی، نبش كوچه دانش ثانی، پالك  نشانی:

www.nooretouba.ac.ir تهران - تهران * موسسه غیرانتفاعی مجازي نور طوبی استان 

http://nooretouba.ac.ir/2020-11-14-11-03-39/item/765-1401-
03-26 

 نشانی شرايط عمومی:

 02161017000 تلفن: - 3تهران میدان انقالب كارگر شمالی نرسیده به چهارراه نصرت كوچه مهر پالك  نشانی:
www.pu.ac.ir تهران -تهران * موسسه غیرانتفاعی معماري و هنر پارس  استان 

https://pu.ac.ir/content/?id=3825 :نشانی شرايط عمومی 

 پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد. هماهنگی الزم براي تامین خوابگاه خودگردان براي-1 شرايط خوابگاه:
 02158138000, 02158138000, 02158138000 تلفن: - 14-16-18هاي شماره -خیابان انتصاريه  -خیابان دوم  -خیابان كارگر شمالی -تهران نشانی:

www.sku.ac.ir چهارمحال و بختیاري * دانشگاه شهركرد استان 

موجود ناشی از شیوع بیماري كرونا، استفاده ازخوابگاههاي دانشجويی مطابق با مصوبات وزارت علوم، تحقیقات وفناوري و همچنین دانشگاه با توجه به شرايط  شرايط خوابگاه:
وره روزانه جويان دشهركرد می باشد. در ضمن به دلیل وجود محدوديت در ظرفیت خوابگاههاي دانشجويی، صرفاٌ امكان واگذاري خوابگاه به تعداد محدودي از دانش

ترم امكان پذير می باشد و امكان واگذاري  4كارشناسی ارشد ناپیوسته و با اولويت بندي مطابق با مقررات شوراي خوابگاه هاي دانشجويی دانشگاه شهركرد حداكثر 
ابر با مقررات شوراي خوابگاههاي اين دانشگاه . الزم به ذكر خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم )شبانه(، میهمان،انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت و بر

 است كه دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.
 03832324422, 03832320368, 03832324401 تلفن: -بلوار رهبر -شهركرد نشانی:

www.noorhedayat.ac.ir شهركرد -چهارمحال و بختیاري * موسسه غیرانتفاعی نور هدايت  استان 

 03832244085 تلفن: -جنب امور صنفی  -خیابان خبرنگار  -خیابان سعادت  -بلوار طالقانی  -شهركرد نشانی:
www.buqaen.ac.ir خراسان جنوبی * دانشگاه بزرگمهر قاينات استان 

 دانشگاه داراي خوابگاه می باشد. شرايط خوابگاه:
 05631006000 تلفن: -انتهاي خیابان بزرگمهر  -شیرازي میدان  -خیابان امام خمینی  -قاين  نشانی:

www.birjand.ac.ir خراسان جنوبی * دانشگاه بیرجند استان 

https://birjand.ac.ir/edu/fa/content/254 :نشانی شرايط عمومی 

 05631020000 تلفن: -انتهاي بلوار شهید آوينی  نشانی:
www.birjandut.ac.ir خراسان جنوبی * دانشگاه صنعتی بیرجند استان 

https://birjandut.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempna
me=mainTmp52&PageID=1578 :نشانی شرايط عمومی 

 05632391000 تلفن: -بلوار صنعت و معدن  -بیرجند نشانی:
www.fer-pihe.ac.ir فردوس -خراسان جنوبی * موسسه غیرانتفاعی پیروزان  استان 

 05632731801 تلفن: -خیابان شهید مطهري جنوبی  -فردوس نشانی:

https://student.icrc.ac.ir/
https://icss.ac.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa/
https://icss.ac.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa/
https://icss.ac.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa/
https://icss.ac.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa/
https://iranian.ac.ir/General
http://nooretouba.ac.ir/2020-11-14-11-03-39/item/765-1401-03-26
http://nooretouba.ac.ir/2020-11-14-11-03-39/item/765-1401-03-26
https://pu.ac.ir/content/?id=3825
https://birjand.ac.ir/edu/fa/content/254
https://birjandut.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=mainTmp52&PageID=1578
https://birjandut.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=mainTmp52&PageID=1578
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.torbath.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه تربت حیدريه استان 

https://student.torbath.ac.ir/  

 نشانی شرايط عمومی:

 بوده و داراي خوابگاه استیجاري) با تامین هزينه توسط دانشجو( به تعداد كافی براي خواهران و برادران می باشد.دانشگاه تربت حیدريه فاقد خوابگاه ملكی  شرايط خوابگاه:
 05151240000 تلفن: -محور تربت حیدريه مشهد سمت راست دانشگاه تربت حیدريه  7كیلومتر نشانی:

www.hsu.ac.ir سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكیم سبزواري  استان 

 05144012610 تلفن: -توحید شهر  -سبزوار  نشانی:
qiet.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه صنعتی قوچان استان 

https://edu.qiet.ac.ir/fa :نشانی شرايط عمومی 

 05147017263 تلفن: -جاده قوچان به مشهد  5كیلومتر  -قوچان  نشانی:
imamreza.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)ع(  استان 

 دانشجويان دختر و غیر بومی واجد شرايط می توانند از خوابگاه دانشجويی با هزينه شخصی استفاده نمايند. شرايط خوابگاه:
 05137610111, 05138489787, 05138489787 تلفن: -خیابان اسرار  -خیابان دانشگاه  -مشهد  نشانی:

www.khayyam.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غیرانتفاعی خیام  استان 

https://www.khayyam.ac.ir/  

 نشانی شرايط عمومی:

 05135156, 05135134777, 05135252777 تلفن: - 9189747178كدپستی  -میدان مطهري  -بلوار شهید رفیعی  -بزرگراه امام علی )ع(  -مشهد  نشانی:
www.sadjad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غیرانتفاعی سجاد  استان 

 05136029000 تلفن: - 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالی -مشهد  نشانی:
www.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضوي *  استان 

http://vpap.um.ac.ir/index.php?lang=fa  

 نشانی شرايط عمومی:

درصد برتر ورودي رشته  25داوطلبانی كه جزو  -شرايط پذيرش در دوره مشترك دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه كاسل آلمان در رشته اگرواكولوژي:) شرايط خاص :
ند. تسلط به زبان برابر ظرفیت اعالمی جهت مصاحبه معرفی می شو 4هاي علوم كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسی خود باشند، به صورت 

و بیشتر( براي اين دسته از داوطلبان ضروري است.. كالس هاي درسی اين دوره در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه IELTS 6/5-6)معادل  B2انگلیسی در سطح 
 DAADماه توسط  5هاي زندگی براي يك ترم و حداكثر تا كاسل به زبان انگلیسی است. هزينه هاي رفت و برگشت دانشجويان به كشورهاي آلمان و ايران و كمك هزينه

نی توسط دانشگاه فردوسی اخت میشود و مازاد آن، براي دانشجويان آلمانی و ايرانی بر عهده دانشجو خواهد بود. در پايان دوره، مدرك تحصیلی براي دانشجويان ايراپرد
 شود.مشهد و براي دانشجويان آلمانی توسط دانشگاه كاسل صادر می

 گیرد. كیلومتر، تعلق می 100درصد دانشجويان روزانه، غیربومی، و ساكنین شهرهاي با فاصله بیشتر از  80. سراي دانشجويی )خوابگاه( به حداكثر 1 شرايط خوابگاه:
تعلق نمی گیرد؛ لكن امكان . سراي دانشجويی به دانشجويان نوبت دوم 3. تمامی سراهاي مجردي دانشجويان روزانه در داخل پرديس دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. 2

ع در پرديس دانشگاه به بهره برداري از سراهاي دانشجويی براي پذيرفته شدگان دختر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت، با اخذ هزينه در سراهاي بنیاد دانشگاهی واق
اي دانشجويان متأهل بوده كه ضمن دارا گیرد. )سراي متأهلی صرفاً برنمی. سراي متأهلی در دو نیمسال اول تحصیل به دانشجو تعلق 4صورت خودگردان، میسر خواهد بود. 

اي متأهلی مدت واگذاري بودن شرايط عمومی و در مقايسه با ساير متقاضیان، امتیاز باالتري را كسب كرده باشند. الزم به ذكر است به علت محدوديت در تعداد سراه
 يكسال می باشد.

 05138802460, 05138802440 تلفن: -میدان آزادي  -مشهد  نشانی:

neyshabur.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه نیشابور استان 

https://vcar.neyshabur.ac.ir/vcar/register :نشانی شرايط عمومی 

دولتی می باشد. ولی دانشجويان محترم میتوانند از خوابگاه هاي تحت نظارت دانشگاه) واقع در پرديس دانشگاه نیشابور( و دانشگاه نیشابور فاقد خوابگاه  شرايط خوابگاه:
 خوابگاه هاي خودگردان سطح شهرستان استفاده نمايند

 05143305000 تلفن: -انتهاي بلوار اديب -انتهاي بلوار جانبازان-نیشابور نشانی:

armanrazavi-ihe.ac.ir مشهد –خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوي )ويژه خواهران(  استان 

https://www.armanrazavi-
ihe.ac.ir/Home/Contact/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%
D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/ 

 نشانی شرايط عمومی:

 05136628300, 05136610211 تلفن: - 5اديب جنوبی  -بلوار اديب  -بزرگراه امام علی  -مشهد نشانی:

www.atrak.ac.ir قوچان -* موسسه غیرانتفاعی اترك  خراسان رضوي استان 

 05147231737 تلفن: -جنب نمايندگی ايران خودرو  -بلوار امام رضا )ع(  -قوچان نشانی:

www.asrar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی اسرار  استان 

http://89.165.118.117/index.php?option=com_content&view=article&id=

313&&&&&&&=829&&&&&=&& 
 نشانی شرايط عمومی:

 05138661770 تلفن: - 51پالك  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشانی:

www.eqbal.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري  استان 

 05138210075 تلفن: - 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پیروزي  -مشهد  نشانی:

www.baharihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی بهار  استان 

http://baharihe.ac.ir/specifications-and-conditions-of-bahar-institute/ :نشانی شرايط عمومی 

 قرارداد منعقد نموده است.اين موسسه با خوابگاه هاي خودگردان رسمی جهت دانشجويان غیربومی  شرايط خوابگاه:
 05138837199, 05138842115, 05138817114 تلفن: - 32پالك  - 2كوثر شمالی  -بلوار كوثر  -بلوار وكیل آباد  -مشهد نشانی:

binaloud.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی بینالود  استان 

http://www.binaloud.ac.ir/facilities :نشانی شرايط عمومی 

 05134230262 تلفن: - 4نبش معلم -بلوار طرقبه  -مشهد  نشانی:

www.beyhagh.ac.ir سبزوار -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی بیهق  استان 

www.beyhagh.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

 خودگردان شرايط خوابگاه:
 05144668871, 05144641750, 05144668870 تلفن: -تقاطع خیابان طالقانی و رازي )چهارراه امداد(  -سبزوار نشانی:

https://student.torbath.ac.ir/
https://edu.qiet.ac.ir/fa
https://www.khayyam.ac.ir/
http://vpap.um.ac.ir/index.php?lang=fa
https://vcar.neyshabur.ac.ir/vcar/register
https://www.armanrazavi-ihe.ac.ir/Home/Contact/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
https://www.armanrazavi-ihe.ac.ir/Home/Contact/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
https://www.armanrazavi-ihe.ac.ir/Home/Contact/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
http://89.165.118.117/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=829&lang=fa
http://89.165.118.117/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=829&lang=fa
http://baharihe.ac.ir/specifications-and-conditions-of-bahar-institute/
http://www.binaloud.ac.ir/facilities
http://www.beyhagh.ac.ir/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.tabaran.ac.ir مشهد -غیرانتفاعی تابران خراسان رضوي * موسسه  استان 

https://www.tabaran.ac.ir/note/arshad :نشانی شرايط عمومی 

 گرديد. دانشجويان غیربومی جهت سكونت به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفی خواهند شرايط خوابگاه:
 05135227217, 05135227216, 05135227215 تلفن: - 11پالك - 60شريعتی -بلوار شريعتی  -قاسم آباد  -مشهد  نشانی:

www.toos.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی توس  استان 

https://www.toos.ac.ir/page/History :نشانی شرايط عمومی 

 معرفی دانشجويان غیر بومی به خوابگاه هاي خصوصی داراي مجوز رسمی شرايط خوابگاه:
 05138909642 تلفن: - 20نبش شهید قانع  -( 67بلوار شهید قانع )معلم  -آباد)پل شهید صیاد شیرازي( بلوار وكیل -مشهد  نشانی:

www.hri.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی حكمت رضوي  استان 

 05136238658 تلفن: -جنب پارك نیلوفر  - 68انديشه  -بلوار انديشه  -مشهد  نشانی:

www.hakimtoos.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس  استان 

https://www.hakimtoos.ac.ir/azmoon :نشانی شرايط عمومی 

 05138402799, 05138402880 تلفن: - 230پالك -( 25خیابان گلستان غربی)دانشگاه  -خیابان دانشگاه  -مشهد نشانی:

hnq.ac.ir قوچان -حكیم نظامی خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 05147211772 تلفن: -انتهاي اراضی سیمرغ  -جاده قوچان به مشهد  2كیلومتر  -قوچان  نشانی:

www.khi.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی خاوران  استان 

www.khi.ac.ir/madescription.aspx :نشانی شرايط عمومی 

 05135230690 تلفن: - 12و 10بین خیابان برادران حسینی  - 4فالحی  -بلوار شهید رفیعی  -قاسم آباد  -مشهد  نشانی:

khorasan.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی خراسان  استان 

https://khorasan.ac.ir/about-us-fa/sar.html :نشانی شرايط عمومی 

 05135028607 تلفن: - 77خیابان معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشانی:

www.motahar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی خردگرايان مطهر  استان 

 05138842227 تلفن: - 2پالك  -45خیابان كوثر شمالی -مشهد  نشانی:

www.salman.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی سلمان  استان 

http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k2/item/699-

2022-03-07-16-05-46 
 نشانی شرايط عمومی:

 05138650376, 05138650371, 05138650370 تلفن: - 2الدن -ابتداي بلوار الدن -بلوار وكیل آباد  -مشهد  نشانی:

www.sanabad.ac.ir گلبهار -سناباد خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی  استان 

https://sanabad.ac.ir/pages/student/master-degree :نشانی شرايط عمومی 

 05138326402, 05138326401 تلفن: -جنب فرمانداري  -ابتداي بلوار استقالل -شهر جديد گلبهار نشانی:

www.shandiz.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی شانديز  استان 

 دانشجويان در طول دوره تحصیلی مطابق ضوابط از تسهیالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد. شرايط خوابگاه:
 05131509000 تلفن: -( 10)دانشگاه  5مدرس  -هاي خروشانرو بروي موج -انتهاي بلوار وكیل آباد  -مشهد  نشانی:

www.attar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی عطار  استان 

 05138830118 تلفن: - 8پالك  - 43كوثر -بلوار كوثر  -مشهد نشانی:

www.ferdowsmashhad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی فردوس  استان 

https://b2n.ir/ferdowsshakhes :نشانی شرايط عمومی 

 امكان معرفی دانشجويان غیربومی جهت سكونت در خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:
 05137138011, 05137291115, 05137291114 تلفن: - 91375 - 1374پالك  -30كالهدوز  -بلوار شهید كالهدوز  -مشهد  نشانی:

www.kavian.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی كاويان  استان 

www.kavian.ac.ir/indexintrou.php :نشانی شرايط عمومی 

 دانشجويان غیر بومیخوابگاه خودگردان جهت  شرايط خوابگاه:
 05138841809, 05135243870 تلفن: - 40الهیه  -بلوار الهیه -مشهد  نشانی:

vahdat.ac.ir تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غیرانتفاعی وحدت  استان 

 05152544750 تلفن: -كیلومتر يك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام  نشانی:

www.ub.ac.ir شمالی * دانشگاه بجنوردخراسان  استان 

https://edu.ub.ac.ir/MSqualification :نشانی شرايط عمومی 

 گردد.به دانشجويان طبق مقررات دانشگاه، خوابگاه واگذار می شرايط خوابگاه:

 05832201000 تلفن: -جاده اسفراين  4بجنورد كیلومتر  نشانی:

kub.ac.ir بجنورد -خراسان شمالی * دانشگاه كوثر )ويژه خواهران(  استان 

http://der.kub.ac.ir/admission_requirements :نشانی شرايط عمومی 

 هاي غیر دولتی تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصی استفاده كنند.توانند از خوابگاهدانشجويان میدانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و  شرايط خوابگاه:

 05832414610, 05832413815, 05832262461 تلفن: -شهريور شمالی كوچه شهید نوريان  17استان خراسان شمالی بجنورد خیابان  نشانی:

esfarayen.ac.ir آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراينخراسان شمالی * مجتمع  استان 

https://www.esfarayen.ac.ir/mscreg :نشانی شرايط عمومی 

 05837266531 تلفن: -جنب میدان مادر  -بلوار آزادگان  -اسفراين  نشانی:

https://www.tabaran.ac.ir/note/arshad
https://www.toos.ac.ir/page/History
https://www.hakimtoos.ac.ir/azmoon
http://www.khi.ac.ir/madescription.aspx
https://khorasan.ac.ir/about-us-fa/sar.html
http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k2/item/699-2022-03-07-16-05-46
http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k2/item/699-2022-03-07-16-05-46
https://sanabad.ac.ir/pages/student/master-degree
https://b2n.ir/ferdowsshakhes
https://www.kavian.ac.ir/indexintrou.php
https://edu.ub.ac.ir/MSqualification
http://der.kub.ac.ir/admission_requirements
https://www.esfarayen.ac.ir/mscreg
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.eshragh.ac.ir بجنورد -غیرانتفاعی اشراق خراسان شمالی * موسسه  استان 

https://eshragh.ac.ir/index.php/207 :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه خودگردان بخش خصوصی شرايط خوابگاه:
 05832285699 تلفن: - بعد از بیمارستان امام حسن )ع( -اركان  -جاده اسفراين  5كیلومتر  -بجنورد  نشانی:

www.hakiman.ac.ir بجنورد -خراسان شمالی * موسسه غیرانتفاعی حكیمان  استان 

www.hakiman.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 برخوردار است.اين موسسه از خوابگاه دانشجويی با تخفیف ويژه )براي خواهران(  شرايط خوابگاه:
 05832285820, 05832285823, 05832285818 تلفن: -بعد از نمايشگاه بین المللی  -جاده اسفراين جاده اركان  5كیلومتر  -بجنورد  نشانی:

scu.ac.ir خوزستان * دانشگاه شهید چمران اهواز استان 

 7898664418كدپستی -هكتاري 112كوي -سوسنگرد-پرديس صنعتی شهداي هويزه :دشت آزادگاناتوبانه گلستان آدرس -آدرس دانشگاه شهید چمران : اهواز نشانی:
 06136751021, 06133226700 تلفن: -

www.put.ac.ir خوزستان * دانشگاه صنعت نفت استان 

 06153153000, 06153326442 تلفن: - 63146-61118كدپستی  -فلكه پتروشیمی  -بريم -آبادان نشانی:

www.jsu.ac.ir دزفول -خوزستان * دانشگاه صنعتی جندي شاپور  استان 

 امكان اختصاص خوابگاه به دانشجويان شاغل و متاهل در اين دانشگاه وجود ندارد. شرايط خوابگاه:
 06142418500 تلفن: -روبروي پايگاه چهارم شكاري  -دزفول  نشانی:

www.bkatu.ac.ir صنعتی خاتم االنبیاء)ص( بهبهانخوزستان * دانشگاه  استان 

https://bkatu.ac.ir/sharayetedaneshgah :نشانی شرايط عمومی 

 به كلیه دانشجويان روزانه خوابگاه واگذار می شود. شرايط خوابگاه:
 06152721191, 06152721488 تلفن: - 6361611111كد پستی : -ابتداي جاده زيدون  -بهبهان  -خوزستان  نشانی:

www.asnrukh.ac.ir مالثانی اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی خوزستان استان 

https://asnrukh.ac.ir/education/fa/page/1321 :نشانی شرايط عمومی 

 06136522428 تلفن: -شهر مالثانی  -شهرستان باوي  نشانی:

www.kmsu.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر استان 

 06153533321 تلفن: -بلوار علی ابن ابیطالب -خرمشهر نشانی:

www.amiralmoemenin.ac.ir اهواز -غیرانتفاعی امیرالمومنین)ع( خوزستان * دانشگاه  استان 

 06133337525 تلفن: - 29پالك  -جنب پل چهارم  -بلوار امام موسی صدر  -امانیه  -اهواز  نشانی:

arvandanuni.ac.ir خرمشهر -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی اروندان  استان 

 09335963320 تلفن: -فرمانداري ساختمان سابق  -میدان معلم  -بلوار واليت  -خرمشهر نشانی:

mjdkh.ac.ir خوزستان -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

https://mjdkh.ac.ir/student-admission/graduate/ :نشانی شرايط عمومی 

 06133345372 تلفن: -انتهاي بلوار پرديس  -گلستان جاده  -اهواز نشانی:

www.karoon.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی كارون  استان 

www.karoon.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 شهر.امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان سطح  شرايط خوابگاه:
 06134468665, 06134468666 تلفن: - 6164888518كدپستی  -كمربندي  4و 3بین خیابان  - 3فاز  -خیابان اقبال -كوي ملت  -اهواز  نشانی:

ebarkhat.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی مجازي برخط  استان 

 06134434546 تلفن: - 89پالك  -عامري 14خیابان  -محله كورش -اهواز  نشانی:

mehrarvand.ac.ir آبادان -خوزستان * موسسه غیرانتفاعی مهر اروند  استان 

 06153364851 تلفن: -دستگاه  700ابتداي منازل  - CNGجنب جايگاه سوخت  -نرسیده به فلكه فرودگاه  -اهلل طالقانی بلوار آيت -آبادان  نشانی:

www.iasbs.ac.ir دانشگاه تحصیالت تكمیلی علوم پايه زنجانزنجان *  استان 

https://iasbs.ac.ir/scholarships :نشانی شرايط عمومی 

 02433152216 تلفن: - 45195-1159صندوق پستی 444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتی  -زنجان  نشانی:

www.znu.ac.ir زنجان * دانشگاه زنجان استان 

لی دانشجويان پذيرفته شده اي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحانی )در كنكور و بدون احتساب سهمیه ها( می باشند در سال اول تحصی -1 شرايط خوابگاه:

ن دانشگاه براي دانشجويان اي -2از خوابگاه دولتی رايگان استفاده خواهند نمود و در باقیمانده سنوات مجاز تحصیل با تعرفه دولتی اسكان خواهند يافت.  1401-1400

اين دانشگاه هیچ تعهدي نسبت به تأمین و تخصیص خوابگاه به  -3كارشناسی ارشد تا پايان ترم چهارم خوابگاه دولتی با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهدكرد. 

دركل مدت زمان تحصیل از خوابگاه هاي خودگردان بخش خصوصی )در صورت  دانشجويان نوبت دوم )شبانه( ندارد. اين گروه از دانشجويان در صورت تمايل می توانند

به كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد )دختر و پسر( از ترم پنجم خوابگاه دولتی واگذار نخواهد شد و در صورت وجود  -4وجود ظرفیت( با هزينه شخصی استفاده نمايند. 

داوطلبان و متقاضیان خوابگاه جهت كسب اطالعات بیشتر  -6اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد.  -5هد شد. هاي خودگردان اسكان داده خواظرفیت در خوابگاه

 مراجعه نمايند. http://www.znu.ac.ir/stu-vpتوانند به نشانی می

 02433052335 تلفن: -جاده تبريز  6كیلومتر  نشانی:

www.saeb.ac.ir ابهر -غیرانتفاعی صائب زنجان * موسسه  استان 

https://yun.ir/saebuniversity :نشانی شرايط عمومی 

 02435242067 تلفن: -جنب میدان تمدن  -ابهر  نشانی:

https://eshragh.ac.ir/index.php/207
http://www.hakiman.ac.ir/
https://bkatu.ac.ir/sharayetedaneshgah
https://asnrukh.ac.ir/education/fa/page/1321
https://mjdkh.ac.ir/student-admission/graduate/
https://karoon.ac.ir/
https://iasbs.ac.ir/scholarships
https://yun.ir/saebuniversity
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.du.ac.ir سمنان * دانشگاه دامغان استان 

/http://du.ac.ir/du-introduce :نشانی شرايط عمومی 

 نیمسال تحصیلی به دانشجويان كارشناسی ارشد خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 4تعداد  شرايط خوابگاه:
 02335220087 تلفن: -میدان دانشگاه  -امغان نشانی:

www.semnan.ac.ir سمنان * دانشگاه سمنان استان 

https://golestan.semnan.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

دانشجويانی كه  - 2دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهی، صرفا به دانشجويان روزانه در اولین سال تحصیلی خوابگاه واگذار می كند. -1 شرايط خوابگاه:
خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس  دانشگاه سمنان از ارايه -3رتبه اول در هر كد رشته تحصیلی را احراز نمايند، در سال تحصیلی بعد خوابگاه دولتی دريافت می كنند. 

كیلومتري  20محل تحصیل و خوابگاه دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی و دانشكده منابع طبیعی اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله  -4خودگردان معذور است. 
 كیلومتري از شهرستان سمنان می باشد.  24دانشگاه واقع در شهمیرزاد و در فاصله  محل تحصیل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكی اين -5از شهرستان سمنان می باشد. 

 دانشگاه سمنان دانشگاه عاري از دخانیات است. -6
 02333654330, 02333654329, 02331530000 تلفن: -جاده دامغان روبروي پارك سوكان 3سمنان كیلومتر نشانی:

www.shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان *  استان 

https://shahroodut.ac.ir/fa 

 نشانی شرايط عمومی:

همچنین دانشگاه به شرط امكان رعايت دستورالعمل هاي ستاد ملی مبارزه با كرونا، به دانشجويان روزانه در سنوات مجاز خوابگاه اختصاص داده خواهد شد.  شرايط خوابگاه:
 حداكثر تالش خود را براي اسكان ساير دانشجويان در خوابگاههاي خودگردان به عمل خواهد آورد.

 02332393010 تلفن: -شاهرود  نشانی:

www.eyc.ac.ir سمنان * دانشگاه غیرانتفاعی ايوانكی استان 

https://www.eyc.ac.ir/intro.html :نشانی شرايط عمومی 

 02331432, 02334521563 تلفن: -خیابان دانشگاه  -بلوار آيت ا... طالقانی  -كی ايوان نشانی:

www.adiban.ac.ir گرمسار -سمنان * موسسه غیرانتفاعی اديبان  استان 

https://adiban.ac.ir/Sites/13/361/arshad.html :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه در درون دانشگاه به صورت رايگان داير است. شرايط خوابگاه:
 09025501212, 02334557261 تلفن: -صنعتی گرمسار  بین پل هوايی و شهرك -ضلع شمالی جاده تهران به مشهد  -گرمسار نشانی:

www.roshdedanesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غیرانتفاعی رشد دانش  استان 

 02333481783 تلفن: -خیابان شهید احمدي روشن  -شرق مصال  -میدان استاندارد  -سمنان  نشانی:

www.nbshahrood.ac.ir غیرانتفاعی شاهرودسمنان * موسسه  استان 

 02332373653, 02332373652, 02332373651 تلفن: -میدان حضرت ابوالفضل )ع(  -خیابان شهید هاشمی نژاد  -میدان واليت  -شاهرود  نشانی:

otaria.ac.ir ايوانكی -سمنان * موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پايدار آريا  استان 

 02188799345 تلفن: -بلوار دانشگاه آريا  -كیايوانجنب شهر جديد  -كیايوان نشانی:

fazilat.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غیرانتفاعی فضیلت  استان 

 نشانی شرايط عمومی: 

 02333481888, 02333481887, 02333481886 تلفن: -خیابان شهید احمدي روشن  -شرق مصلی  -میدان استاندارد  -سمنان  نشانی:

www.kumesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غیرانتفاعی كومش  استان 

 به دانشجويان غیربومی خوابگاه و پانسیون هاي مورد تايید در سطح شهر معرفی خواهد شد. -1 شرايط خوابگاه:
 02333480790, 02333480791 تلفن: -ضلع شرقی مصلی  -خیابان شهید احمدي روشن  -میدان استاندارد  -سمنان نشانی:

https://www.cmu.ac.ir/fa سیستان و بلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی چابهار استان 

https://www.cmu.ac.ir/fa/msc :نشانی شرايط عمومی 

 05435320020 تلفن: -بلوار دانشگاه  -چابهار  نشانی:

uoz.ac.ir سیستان و بلوچستان * دانشگاه زابل استان 
http://www.uoz.ac.ir/fa-IR/UOZ/7350/page/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 :نشانی شرايط عمومی 

 شرايط خوابگاه:
 http://uoz.ac.ir/fa-IR/stu/7973/page/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-

%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7 
 05431232030 تلفن: -جاده بنجار  -زابل نشانی:

www.usb.ac.ir زاهدان -سیستان و بلوچستان * دانشگاه سیستان و بلوچستان  استان 

https://www.usb.ac.ir/academics :نشانی شرايط عمومی 

 05431136229 تلفن: -خیابان دانشگاه -زاهدان نشانی:

www.iuc.ac.ir بلوچستان * دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهارسیستان و  استان 

 05435314303 تلفن: -تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار -چابهار نشانی:

velayat.ac.ir ايرانشهر -سیستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  استان 

https://velayat.ac.ir/fa/page/653 :نشانی شرايط عمومی 

( به كلیه پذيرفته شدگان دختر دوره نوبت دوم )شبانه( حتی 2( به كلیه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی االمكان خوابگاه تعلق می گیرد. 1 شرايط خوابگاه:
پسر دوره نوبت دوم )شبانه( در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه هاي دانشجويی، خوابگاه اختصاص داده می االمكان خوابگاه، تعلق می گیرد و به پذيرفته شدگان 

 شود.
 05431251200 تلفن: -بزرگراه شهید فتح مرادي 4كیلو متر  نشانی:

https://du.ac.ir/du-introduce/
https://golestan.semnan.ac.ir/
https://shahroodut.ac.ir/fa
https://www.eyc.ac.ir/intro.html
https://adiban.ac.ir/Sites/13/361/arshad.html
https://www.cmu.ac.ir/fa/msc
http://www.uoz.ac.ir/fa-IR/UOZ/7350/page/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.uoz.ac.ir/fa-IR/UOZ/7350/page/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.usb.ac.ir/academics
https://velayat.ac.ir/fa/page/653
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.saravan.ac.ir سیستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالی سراوان استان 

 05437630095 تلفن: -بلوار پاسداران -شهرستان سراوان  -بلوچستاناستان سیستان و  نشانی:

www.hatef.ac.ir زاهدان -سیستان و بلوچستان * موسسه غیرانتفاعی هاتف  استان 

 05433294457, 05433294456 تلفن: -جنب دانشكده علوم قرآنی  -بلوار بزرگمهر -زاهدان  نشانی:

www.jahromu.ac.ir دانشگاه جهرمفارس *  استان 

www.jahromu.ac.ir/arshad/fa :نشانی شرايط عمومی 

 دانشگاه جهرم خوابگاه به تمام دانشجويان با اولويت دانشجويان روزانه ارايه خواهد كرد. شرايط خوابگاه:
 07154372252 تلفن: -جاده الر  6كیلومتر  -جهرم نشانی:

www.kazerunsfu.ac.ir كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسی  استان 

https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/135/general-info :نشانی شرايط عمومی 

به دلیل نداشتن خوابگاه ملكی تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد ولی دانشگاه تالش می نمايد در صورت امكان دانشگاه سلمان فارسی كازرون  شرايط خوابگاه:
 خوابگاه خودگردان فراهم نمايد.

 07142212305 تلفن: -ابتداي خیابان ايت اهلل طالقانی  -كازرون -فارس  نشانی:

www.shirazu.ac.ir فارس * دانشگاه شیراز استان 

https://shirazu.ac.ir/new :نشانی شرايط عمومی 

 با توجه به اولويت و ظرفیت خوابگاه به دانشجويان غیر بومی خوابگاه تعلق می گیرد. شرايط خوابگاه:
 07136286420 تلفن: -ساختمان مركزي مديريت دانشگاه شیراز  -بلوار جمهوري اسالمی  نشانی:

www.sutech.ac.ir فارس * دانشگاه صنعتی شیراز استان 

 اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است. شرايط خوابگاه:
 01737353500 تلفن: -بلوار مدرس  -شیراز نشانی:

www.fasau.ac.ir فارس * دانشگاه فسا استان 

http://www.fasau.ac.ir/fa/page/423 :نشانی شرايط عمومی 

خوابگاه خواهران شامل واحدهاي اختصاصی دو خوابه بوده و به  -2كلیه دانشجويان از خوابگاههاي تحت سرپرستی دانشگاه بهره مند می شوند. -1 شرايط خوابگاه:
 برتر واحدهاي تك خوابه با ظرفیت كم تر تخصیص می يابد دانشجويان

 07153151111 تلفن: - 74616-86131فسا انتهاي بلوار شهید محب میدان استاد بهمن بیگی كد پستی  نشانی:

www.apadana.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی آپادانا  استان 

https://apadana.ac.ir/ :نشانی شرايط عمومی 

 به متقاضیان، خوابگاه خودگردان معرفی خواهد شد. شرايط خوابگاه:
 07136987106, 07136987105, 07136987161 تلفن: -روبروي بانك سپه  -ابتداي خیابان همت شمالی  -میدان معلم  -شیراز  نشانی:

eram-shiraz.ac.ir شیراز -موسسه غیرانتفاعی ارم فارس *  استان 

https://eram-shiraz.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 07136465378 تلفن: -خیابان شهید مختاري  -ابتداي بلوار چمران -شیراز  نشانی:

andishehj.ir جهرم -فارس * موسسه غیرانتفاعی انديشه  استان 

andishehj.ir :نشانی شرايط عمومی 

 07154228644 تلفن: -مجتمع آموزشی انديشه  -متري انديشه  25 -بلوار معلم  -جهرم  نشانی:

www.pars.ac.ir مهر فارس -فارس * موسسه غیرانتفاعی پارس  استان 

pars.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 07152823201 تلفن: -بلوار سردار سلیمانی  -مهر نشانی:

https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us/ شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  استان 

https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us :نشانی شرايط عمومی 

 07138420006, 07138420005, 07138420003 تلفن: -بعد از میدان مطالعه  -بلوار فجر غربی -شهرك والفجر  -بلوار امیر كبیر -شیراز  نشانی:

www.pishtazan.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی پیشتازان  استان 

https://pishtazan.ac.ir/pishtazan1400/ :نشانی شرايط عمومی 

 07136289204, 07136289203 تلفن: - 74كوچه  -خیايان قصردشت  -شیراز نشانی:

tabnak.ac.ir المرد -فارس * موسسه غیرانتفاعی تابناك  استان 

 07152730217, 07152730218 تلفن: -بلوار شهید مطهري  -المرد  نشانی:

www.hafez.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی حافظ  استان 

https://hafez.ac.ir/generalconditions :نشانی شرايط عمومی 

 دانشجويان به خوابگاه دانشجويی با تمامی امكانات به صورت خودگردان معرفی خواهند شد.شرايط خوابگاه:  شرايط خوابگاه:

 07132319644, 07132319643, 07132319642 تلفن: -پشت هتل پارس  -ابتداي خیابان نشاط  -خیابان كريمخان زند  -شیراز نشانی:

zand.ac.ir فارس * موسسه غیرانتفاعی زند شیراز استان 

https://zand.ac.ir/paziresh :نشانی شرايط عمومی 

می باشد. امكانات كامل رفاهی از قبیل  ITموسسه آموزش عالی زند داراي خوابگاه با امكانات ويژه براي دانشجويان دختر است و مجهز به سیستم كامل  شرايط خوابگاه:

 يخچال، تلويزيون، تخت، خوش خواب، بوفه، سلف سرويس و غیره

 07136321043, 07136321042, 07136321041 تلفن: - 12ابتداي كوچه  -انتهاي بلوار ايمان جنوبی )همت جنوبی(  -شیراز  نشانی:

https://www.jahromu.ac.ir/arshad/fa
https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/135/general-info
https://shirazu.ac.ir/new
http://www.fasau.ac.ir/fa/page/423
https://apadana.ac.ir/
https://eram-shiraz.ac.ir/
https://andishehj.ir/
https://pars.ac.ir/
https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us
https://pishtazan.ac.ir/pishtazan1400/
https://hafez.ac.ir/generalconditions
https://zand.ac.ir/paziresh


 

 

 483 

 

 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
fatemiyehshiraz.ac.ir غیرانتفاعی فاطمیه شیراز )ويژه خواهران(فارس * موسسه  استان 

 07132351488 تلفن: - 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه  -بلوار استقالل -شیراز نشانی:

www.honarshiraz.ac.ir شیراز -فارس * موسسه غیرانتفاعی هنر  استان 

http://honarshiraz.ac.ir/index.php/samaneha/2022-03-08-05-13-36 :نشانی شرايط عمومی 
 تامین خوابگاه خودگردان. شرايط خوابگاه:

 07138229895, 07138235704, 07138239871 تلفن: - 53كوچه حد فاصل خیابان مبعث و  -خیابان پاسداران  -شیراز نشانی:

ikiu.ac.ir قزوين -قزوين * دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره (  استان 

الويت بندي، خوابگاه  از دانشجويان جديد الورود غیربومی در مقطع كارشناسی ارشد و با رعايت %30دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( فقط براي  -1 شرايط خوابگاه:
 اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است . -2ارايه می دهد. 

 02833780021 تلفن: -انتهاي نوروزيان  -قزوين  نشانی:

www.alborzq.ac.ir آبیك -قزوين * دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز  استان 

https://alborzq.ac.ir/amozesh/azmoon :نشانی شرايط عمومی 

 دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد. شرايط خوابگاه:
 09059754989, 09059755034, 09059755032 تلفن: -شهرك انديشه  -ضلع شمالی اتوبان  -شهر آبیك  -اتوبان كرج آبیك  نشانی:

https://raja.ac.ir/ قزوين -دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوين *  استان 

https://raja.ac.ir/pages/about-
us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-
%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/ 

 نشانی شرايط عمومی:

 02833677110, 02833677102 ,02833677101 تلفن: -جنب خوابگاه دانشگاه بین الملل  -بلوار سپهبد شهید قاسم سلیمانی -قزوين  نشانی:

jku.ac.ir آبیك -قزوين * دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدين جمشید كاشانی استان 

 02832884082, 02832884091 تلفن: -بلوار دانش  -شهرك دانشگاهی انديشه  -آبیك  نشانی:

www.bzte.ac.ir قزوين * مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بويین زهرا استان 

 02833894300 تلفن: -بويین زهرا انتهاي بلوار امام خمینی  نشانی:

www.ekbatan.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی اكباتان  استان 

www.ekbatan.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

 روز)پنجشنبه( نیاز به خوابگاه ندارندبدلیل برگزاري كالسها در يك  شرايط خوابگاه:
 02832579098 تلفن: -خیابان فرهنگ  -بلوار دانشگاه  -محمديه  -قزوين نشانی:

basir-abyek.ac.ir آبیك -قزوين * موسسه غیرانتفاعی بصیر  استان 

https://basir-abyek.ac.ir/?page_id=2287 :نشانی شرايط عمومی 

 02832880870, 02832894858, 02832894859 تلفن: -بلوار نیايش  -میدان مادر -آبیك  نشانی:

parsian.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان  استان 

parsian.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 02833292451 تلفن: -تهران بعد از پل پلی وينا -جاده قديم قزوين  5كلیومتر -قزوين  نشانی:

www.takestan.ac.ir تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی تاكستان  استان 

https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b

7-%&8%&9%&9%85%&9%88%&9%85%&&%8&-
%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-
%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-
%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/ 

 نشانی شرايط عمومی:

رايگان، فراهم نموده  %100موسسه خوابگاه دانشجويی براي خواهران با بهترين امكانات )براي برادران در صورت امكان( را بدون پرداخت اجاره بصورت  خوابگاه:شرايط 
 است.

, 02835247381 تلفن: - 3481367784كد پستی -جنب دانشگاه پیام نور -روبروي میدان شهید لشكري -انتهاي بلوار امام خمینی )ره(  -تاكستان  نشانی:
02835246104 ,02835223125 

www.darolfonoon.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی دارالفنون  استان 

دانشگاه فرهنگیان( نبش خیابان مديريت)محل سابق پرديس  -جنب پمپ گاز  -بلوار شهید باهنر -پشت مجتمع ادارات  -میدان شهید حسن پور  -قزوين  نشانی:
 02833375676, 02833373815 تلفن: -

wwww.soh-ins.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی سهروردي  استان 

 02833697127, 02833697126, 02833697125 تلفن: - 72كوچه حكمت  -المللی امام خمینی)ره( بلوار دانشگاه بین -قزوين  نشانی:

adi.ac.ir/ قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  استان 

https://adi.ac.ir/index.php/1392-10-08-20-51-49/sanjesh :نشانی شرايط عمومی 

 02833651396, 02833651395, 02833651390 تلفن: -خ قايم جنوبی -بلوار امیركبیر-پونك -قزوين نشانی:

www.arq.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  استان 

arq.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

ي هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجويااي دابرموسسه  لكنترو مستقیم رت خصوصی تحت نظادان گردخوي هاهبگااخوده از ستفان امكاا -1 شرايط خوابگاه:
 د دارد.جوويك مؤسسه دنشجويی نزدا)خصوصی( دان گردخو

 76و پالك شرقی  151پالك جنوبی -30نبش كوچه حكمت  -بلوار پرستار -خیابان بوستان معلم  -خیابان شهید سپهبد سلیمانی )نوروزيان سابق(  -قزوين  نشانی:
 02833681007, 02833681006, 02833675065 تلفن: -

http://honarshiraz.ac.ir/index.php/samaneha/2022-03-08-05-13-36
https://alborzq.ac.ir/amozesh/azmoon
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
http://www.ekbatan.ac.ir/
https://basir-abyek.ac.ir/?page_id=2287
https://parsian.ac.ir/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/
https://takestan.ac.ir/2022/03/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b4/
https://adi.ac.ir/index.php/1392-10-08-20-51-49/sanjesh
https://arq.ac.ir/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.aqi.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوينی  استان 

https://aqi.ac.ir/?page_id=1682 :نشانی شرايط عمومی 

 بومی در خوابگاههاي خودگردان با معرفی موسسه با هزينه مناسب وجود داردامكان اسكان دانشجويان غیر  شرايط خوابگاه:
, 02833372127, 02833372023 تلفن: -جنب اداره صنعت و معدن  -تقاطع خیابان شهید سلمانی و بلوار مالیات  -مجتمع ادارات نواب  -قزوين  نشانی:

02833374936 

ghazali.ac.ir قزوين -غیرانتفاعی غزالی قزوين * موسسه  استان 

 خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه شرايط خوابگاه:
 02833690129, 02833690128 تلفن: - 61پالك  -خیابان پور مطبوع  -بلوار پرستار  -خیابان نوروزيان  -قزوين  نشانی:

kar.ac.ir قزوين * موسسه غیرانتفاعی كار استان 

http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35  
http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2017-01-26-14-28-17/394-2022-03-
07-09-21-21  
http://rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-08-09-03-55 

 نشانی شرايط عمومی:

 02832225882, 02832225882, 02188535943 تلفن: -بلوار سهروردي  -شهر صنعتی البرز -قزوين نشانی:

kowsar.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غیرانتفاعی كوثر استان 

 02833574030 تلفن: - 97پالك  -تر از مسجد جوادااليمه پايین -خیابان راه آهن  -قزوين  نشانی:

nikan.ac.ir قزوين * موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان استان 

 02835248330 تلفن: -نرسیده به خیابان شهید رجايی  -بلوار امام خمینی )ره(  -تاكستان نشانی:

smc.ac.ir/ قم -قم * دانشكده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه  استان 

شدگان چند برابر مصاحبه علمی از بین پذيرفته -3پذيرش صرفا از میان برادران صورت می پذيرد.  -2مسلح. عضويت رسمی و شاغل در نیروهاي  -1 شرايط خاص :
شدگان چند برابر ظرفیت آزمون كتبی، پس از انجام مصاحبه علمی و احراز شرايط سازمانی صورت گزينش نهايی از بین پذيرفته -4ظرفیت آزمون كتبی، صورت میپذيرد. 

هاي تخصصی، شدگان نهايی، پس از تأيید و تطبیق ضوابط قانونی ارتقاء تحصیلی توسط نیروي انسانی سازمان مربوطه و اخذ نظر كارشناسی معاونتسامی پذيرفتها -5میپذيرد 
قوانین و مقررات ارتقاء تحصیلی نیروي احراز شرايط عمومی واختصاصی و صدور مجوز تحصیلی منوط به  -6نیروهاي مسلح ،استخراج و اعالم خواهد شد.  متناسب با ظرفیت
ناجا (  پرداخت شهريه: ادامه تحصیل براي داوطلبان كاركنان سپاه، رايگان خواهد بود و براي ديگرداوطلبان رده هاي نیروهاي مسلح )آجا ، ودجا ، -7مربوطه می باشد. 

از طرف يگان مربوطه يا فرد متقاضی با دانشكده شهید محالتی، اجازه ادامه تحصیل خواهند عالوه برداشتن مجوز تحصیلی از رده مربوطه، باعقد قرارداد پرداخت شهريه 
 ثبت نام داوطلب شاغل در ساير نیروهاي مسلح منوط به تأيید معاونت تخصصی سازمان مربوطه در رشته درخواستی داوطلب خواهد بود. -8داشت. 
 02531124437 تلفن: -دانشگاه قم بعد از  -بلوار الغدير  -میدان ارتش  -قم  نشانی:

www.hmu.ac.ir قم -قم * دانشكده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه)س( )ويژه خواهران(  استان 

hmu.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

 نوبت دوم ندارد.دانشگاه هیچگونه تعهدي جهت ارايه خوابگاه به دانشجويان  شرايط خوابگاه:
 02532012000 تلفن: -قم انتهاي بلوار غدير روبروي ورزشگاه يادگار امام دانشگاه حضرت معصومه  نشانی:

hu.jz.ac.ir/hhh/sharayetpaziresh.pdf 
قم * دانشكده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسالمی هدي وابسته به جامعه  استان

 قم -الزهرا)س( )ويژه خواهران( 

hu.jz.ac.ir/hhh/sharayetpaziresh.pdf :نشانی شرايط عمومی 

 از تمامی معرفی شدگان از سوي سازمان سنجش مصاحبه به عمل می آيد. شرايط خاص :
 خوابگاه فقط به دانشجويان غیر بومی تعلق می گیرد. - 2ضروري است. پايبندي به مقررات و آيین نامه هاي خوابگاه  - 1 شرايط خوابگاه:

 02532925104, 02532925105, 02532925106 تلفن: -خیابان بوعلی سینا  -سه راه ساالريه  -بلوار امین  -قم  نشانی:

www.qut.ac.ir قم * دانشگاه صنعتی قم استان 

 براي دانشجويان خواهر الزامی است.استفاده از حجاب برتر )چادر(  شرايط خاص :
 است. دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه ملكی است اما برحسب نیاز دانشجويان، از طريق خوابگاه هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده شرايط خوابگاه:

 02536641601 تلفن: -جاده قديم قم تهران -بلوارشهید خداكرم-قم نشانی:

www.quran.ac.ir سازمان اوقاف و امور خیريه -قم * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  استان 

https://www.quran.ac.ir/jazb1401 :نشانی شرايط عمومی 

 02537604070 تلفن: -خرداد خیابان شهید میثمی سازمان مركزي  15قم بلوار  نشانی:

www.urd.ac.ir قم -قم * دانشگاه غیرانتفاعی اديان و مذاهب  استان 

https://urd.ac.ir/fa/cont/10862 :نشانی شرايط عمومی 

ها را هاي ساير دانشگاهدر اين زمینه همكاري الزم را براي معرفی دانشجو به خوابگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصی ندارد. ولی امور دانشجويی  شرايط خوابگاه:

 بعمل خواهد آورد.

 02532802610, 02532802611 تلفن: -روبروي مسجد امام صادق )ع(  -بلوار شهید مولوي  -پرديسان  -قم  نشانی:

www.bou.ac.ir قم -( قم * دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم)ع  استان 

ط خواهد .تحصیل در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم )ع( منوط به قبولی در مصاحبه و گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی مربو1 شرايط خاص :

 . پوشش چادر براي خانم ها اجباري است.2بود. 

 ندارد.دانشگاه هیچ گونه تعهدي براي تامین خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 02532504860, 02532136628 تلفن: -بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم  نشانی:

www.shdu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش  استان 

 02532317171 تلفن: -متري شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پرديسان -قم  نشانی:

https://aqi.ac.ir/?page_id=1682
http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35
http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2017-01-26-14-28-17/394-2022-03-07-09-21-21
http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2017-01-26-14-28-17/394-2022-03-07-09-21-21
http://rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-08-09-03-55
https://www.hmu.ac.ir/
https://hu.jz.ac.ir/hhh/sharayetpaziresh.pdf
https://www.quran.ac.ir/jazb1401
https://urd.ac.ir/fa/cont/10862
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www.qhu.ac.ir قم -غیرانتفاعی قرآن و حديث قم * دانشگاه  استان 

http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&pageid=1498 :نشانی شرايط عمومی 

 با دريافت شهرية خوابگاهیمركز قم و شعبة تهران: داراي خوابگاه به صورت محدود ويژۀ خواهران  شرايط خوابگاه:
 02537176253 تلفن: -موسسه علمی فرهنگی دارالحديث  -بعد از شهرك جهاد  -چهارراه نوبهار -بلوار پانزده خرداد  -قم نشانی:

www.mofidu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غیرانتفاعی مفید  استان 

www.mofidu.ac.ir/deputies/eductional/stu-admissions :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه بر اساس نرخ مصوب در اختیار دانشجويان دختر و پسر قرار می گیرد شرايط خوابگاه:
 02532130302, 02532130300 تلفن: -میدان مفید  - متري صدوقی 45 -قم  نشانی:

www.qom.ac.ir قم * دانشگاه قم استان 

https://qom.ac.ir/managment-
EduServices/Notifications/Pages/AdmissionRequirements.aspx :نشانی شرايط عمومی 

 داشتن حجاب اسالمی برتر )پوشش چادر( در تمام محیط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزامی است شرايط خاص :
نیمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسی ارشد با رعايت اولويت معدل  2محدوديت خوابگاه دولتی بوده و حداكثر به مدت اين دانشگاه داراي  شرايط خوابگاه:

بگاه واگذار می د مسافت، خواهاي برتر هرسال تحصیلی، خانواده معزز شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتی، نیازسنجی از خانواده هاي نیازمند و بع
دوره هاي روزانه، نوبت دوم نمايد. همچنین براي برگزيدگان جشنواره هاي علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی امتیاز ويژه لحاظ می شود. الزم به ذكر است ساير دانشجويان 

 يند.و پرديس خودگردان می توانند از امكانات خوابگاه هاي غیردولتی با مديريت بخش خصوصی استفاده نما
 02532103000, 02532103442 تلفن: - 3716146611كدپستی  -بعد از شهرك قدس  -بلوار الغدير  -قم  نشانی:

www.rahpooyan.ac.ir قم -قم * موسسه غیر انتفاعی رهپويان سیدالشهداء )ويژه خواهران(  استان 

اين موسسه ويژه خواهران می باشد و استفاده از پوشش  -2فقیه و قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملی به واليت  -1 شرايط خاص :
 برتر چادر همراه با رعايت كامل شیونات و هنجارهاي اسالمی الزامی است.

 اين موسسه هیچ تعهدي در قبال تامین خوابگاه دانشجويان ندارد. شرايط خوابگاه:
 02532704052 تلفن: -انتهاي خیابان امام رضا )ع(  -خیابان پايیزان -خیابان ذوالفقار  -فلكه جوان  -بنیاد )شهرك زين الدين(انتهاي  -قم نشانی:

www.iki.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(  استان 

http://ikvu.ir/node/3205 :نشانی شرايط عمومی 

 02532908193, 025321130, 02532113110 تلفن: - 1نبش كوچه  -بلوار امین  -قم  نشانی:

www.ijtihad.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی اجتهاد  استان 

http://ijtihad.ac.ir/41-omarshad :نشانی شرايط عمومی 

 02537749200 تلفن: - 35پالك  - 11كوچه  -خیابان معلم غربی -قم  نشانی:

www.pooyesh.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی پويش  استان 

 02532160110 تلفن: -بعد از تقاطع بلوار شهروند  -بلوار امامت )پرديسان(  -بلوار غدير  -قم نشانی:

www.hekmat-qom.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی حكمت  استان 

https://hekmat-qom.ac.ir/sites/2/157/arshadkarshenasi.html :نشانی شرايط عمومی 

 02532314825 تلفن: -خیابان شهید ايمانی  -بعد از میدان يادمان شهداي فردو  -بلوار امام صادق )ع(  -پرديسان شهرك  -قم  نشانی:

www.tolouemehr.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر  استان 

 02532810008 تلفن: -میدان رسالت  -خیابان دور شهر  -قم نشانی:

https://itaihe.ac.ir قم -قم * موسسه غیرانتفاعی هنر و انديشه اسالمی  استان 

 شودبه صورت محدود در اختیار دانشجويان قرارداده می شرايط خوابگاه:
 02537830782 تلفن: - 22و 20بین كوچه  -بلوار بسیج )خیابان سی متري هنرستان(  -قم  نشانی:

www.uok.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  استان 

 08733660065 تلفن: -سنندج بلوار پاسداران دانشگاه كردستان  نشانی:

www.irm.ac.ir قروه -كردستان * موسسه غیرانتفاعی ايرانمهر  استان 

 08735249963 تلفن: -خیابان ابوذر  -قروه  نشانی:

www.kduni.info سنندج -كردستان * موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش  استان 

 08733777053 تلفن: -روبروي جمعیت هالل احمر  -خیابان اكباتان -سنندج نشانی:

www.maad.ac.ir سنندج -كردستان * موسسه غیرانتفاعی ماد  استان 

 08733224370 تلفن: -خیابان هدايت  -آباد خیابان حسن -میدان آزادي  -سنندج  نشانی:

www.kgut.ac.ir تكمیلی صنعتی و فنّاوري پیشرفته كرمانكرمان * دانشگاه تحصیالت  استان 

https://kgut.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=1143&newsview=3

084 
 نشانی شرايط عمومی:

 تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابینت و گاز براي هر سويیت می باشد. 4دانشگاه به صورت سويیت هاي خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل  شرايط خوابگاه:

 03433776611 تلفن: -انتهاي اتوبان هفت باغ علوي -كرمان نشانی:

ujiroft.ac.ir كرمان * دانشگاه جیرفت استان 

 خوابگاه به همه داده می شود. شرايط خوابگاه:

 03443347066 تلفن: -جاده بندرعباس  8كیلومتر  نشانی:

www.uk.ac.ir كرمان * دانشگاه شهید باهنر كرمان استان 

vcedu.uk.ac.ir/msc :نشانی شرايط عمومی 

 03431322000, 03433257440 تلفن: -میدان پژوهش -بزرگراه امام خمینی-كرمان نشانی:

http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&pageid=1498
https://www.mofidu.ac.ir/deputies/eductional/stu-admissions
https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Notifications/Pages/AdmissionRequirements.aspx
https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Notifications/Pages/AdmissionRequirements.aspx
http://ikvu.ir/node/3205
http://ijtihad.ac.ir/41-omarshad
https://hekmat-qom.ac.ir/sites/2/157/arshadkarshenasi.html
https://kgut.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=1143&newsview=3084
https://kgut.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=1143&newsview=3084
https://vcedu.uk.ac.ir/msc
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www.sirjantech.ac.ir كرمان * دانشگاه صنعتی سیرجان استان 

https://sirjantech.ac.ir/accepted :نشانی شرايط عمومی 

 03441522030 تلفن: -ابتداي جاده بافت  -سیرجان  نشانی:

www.vru.ac.ir عصر)عج( رفسنجان كرمان * دانشگاه ولی استان 

https://education.vru.ac.ir 

 نشانی شرايط عمومی:

 03431312188 تلفن: -سازمان مركزي دانشگاه  -ابتداي بلوار واليت-بهمن  22میدان  -رفسنجان نشانی:

www.bam.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالی بم استان 

 03444210734 تلفن: -بزرگراه خلیج فارس -بم نشانی:

www.besat.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی بعثت  استان 

 03433243531 تلفن: -نرسیده به سه راهی جوپار سمت راست  -بلوار عاشقان واليت  -كرمان نشانی:

bahmanyar.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی بهمنیار  استان 

 03432122723 تلفن: - 5نبش شمالی  - 4امیركبیر  -بلوار امیركبیر  -بلوار جمهوري اسالمی  -كرمان  نشانی:

www.javid.ac.ir جیرفت -كرمان * موسسه غیرانتفاعی جاويد پويا دانش  استان 

 03443265585 تلفن: - 4كوچه آزادي  -خیابان آزادي  -جیرفت  نشانی:

www.rkerman.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی رسالت  استان 

 03433242807, 03433232881, 03433210007 تلفن: -نبش خیابان عباد  -انتهاي گلدشت  -كرمان نشانی:

www.erfan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی عرفان  استان 

 03433243044, 03433243043, 03433243042 تلفن: - 57نبش كوچه  -خیابان گلدشت  -كرمان  نشانی:

aj.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  استان 

 09138910376 تلفن: -جنب شهرك نفت  -جاده تهران  2كیلومتر  -رفسنجان نشانی:

www.farhikhtegan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  استان 

 03432820792, 03432820791, 03432820793 تلفن: - 41پالك -روبروي اداره مخابرات -خیابان ملك  -بلوار جمهوري اسالمی  -كرمان نشانی:

www.kermanihe.ac.ir كرمان * موسسه غیرانتفاعی كیمیاي كرمان استان 

, 03433243628, 03433243629 تلفن: -شهرك دانشگاهی صادقیه  -به جاده جوپار نرسیده  -بعد از پل بازرگانی  -بزرگراه يادگار امام  -كرمان  نشانی:
03433243630 

www.mehrkerman.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی مهر  استان 

https://mehrkerman.ac.ir/announcement-p  

 عمومی: نشانی شرايط

 03433242657, 03433242656, 03433242654 تلفن: -بلوار سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري -كرمان نشانی:

www.misagh.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غیرانتفاعی میثاق  استان 

 03434356761 تلفن: -مجتمع سیدالشهدا  -االنبیا میدان خاتم -بلوار واليت  -رفسنجان  نشانی:

www.razi.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  استان 

 08334274512 تلفن: -خیابان دانشگاه  -طاقبستان  نشانی:

www.kut.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه صنعتی كرمانشاه استان 

https://kut.ac.ir/page/289/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-
%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-
%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88 

 نشانی شرايط عمومی:

 خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه شرايط خوابگاه:
 08338305003, 08338305002, 08338305001 تلفن: -بزرگراه امام خمینی -كرمانشاه نشانی:

www.jdku.ac.ir كرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  كرمانشاه * استان 

 08331031642, 08331031639, 08331031031 تلفن: -خیابان جهاد دانشگاهی  -بهمن  22راهسه -بلوار شهید بهشتی -كرمانشاه  نشانی:

www.zagros.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی زاگرس  استان 

 08337218063, 08337218030 تلفن: -طبقه فوقانی بانك مهر ايران  -روبروي بانك ملی  -راه شريعتی باالتر از سه -خیابان شريعتی -كرمانشاه  نشانی:

www.kshr.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی شهید رضايی استان 

 08338267515 تلفن: -شهرك دادگستري  -الهیه  -كرمانشاه  نشانی:

www.kabirgharb.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غیرانتفاعی كبیر غرب استان 

 خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه:
 08334230924 تلفن: -جنب كتابخانه عالمه طباطبايی  -خیابان رفاه  -بلوار طاق بستان -كرمانشاه  نشانی:

www.yu.ac.ir ياسوجكهگیلويه و بويراحمد * دانشگاه  استان 

 07431001300 تلفن: -دفتر معاونت آموزشی -دانشگاه دولتی ياسوج -ياسوج نشانی:

dana.ac.ir ياسوج -كهگیلويه و بويراحمد * موسسه غیرانتفاعی دانا  استان 

https://dana.ac.ir/danacont/uploads/2022/06/sh.m.pdf :نشانی شرايط عمومی 

 07433229448, 07433233474 تلفن: -نبش تقاطع دوم  - 10فرعی  -خیابان ابن سینا  -آبان(  13پشت ترمینال قديمی ) -ياسوج  نشانی:

farazuast.com گچساران -فراز كهگیلويه و بويراحمد * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 07432321604 تلفن: -چهارراه فرمانداري  -گچساران  نشانی:

www.gau.ac.ir گلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان استان 

 01732251702, 01732251701, 01732229901 تلفن: -خیابان شهید بهشتی  -میدان بسیج  -گرگان نشانی:

https://sirjantech.ac.ir/accepted
https://education.vru.ac.ir/
https://mehrkerman.ac.ir/announcement-p
https://kut.ac.ir/page/289/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
https://kut.ac.ir/page/289/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
https://kut.ac.ir/page/289/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
https://kut.ac.ir/page/289/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
https://dana.ac.ir/danacont/uploads/2022/06/sh.m.pdf
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www.gu.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  استان 

 دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتی می باشد. شرايط خوابگاه:
 01732254166 تلفن: -خیابان شهید بهشتی -گرگان-استان گلستان نشانی:

www.gonbad.ac.ir گلستان * دانشگاه گنبد استان 

https://gonbad.ac.ir/fa/home/page/176 :نشانی شرايط عمومی 

 01733287508 تلفن: -گنبد كاووس خیابان شهید فالحی بلوار بصیرت  نشانی:

www.miladgihe.ac.ir مینودشت -گلستان * موسسه غیر انتفاعی میالد گلستان  استان 

 01735231988 تلفن: -نبش بلوار الغدير  -جاده كمربندي )بلوار امام رضا )ع((  -مینودشت  نشانی:

www.hakim-jorjani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی حكیم جرجانی  استان 

https://hakim-jorjani.ac.ir/category/141/GEC :نشانی شرايط عمومی 

 01732171046, 01732171078, 01732171095 تلفن: -انتهاي بلوار نیايش شرقی  -ويالشهر -گرگان نشانی:

shgol.ac.ir گنبدكاووس -گلستان * موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  استان 

 01733383810 ,01733383811 تلفن: -روبروي سیلوي گندم  -بعد از پارك شادي  -خیابان امام خمینی)ره( جنوبی  -گنبد كاووس  نشانی:

shamsgonbad.ac.ir گنبد كاووس -گلستان * موسسه غیرانتفاعی شمس  استان 

 01733389713, 01733389712, 01733389703 تلفن: -جنب درياچه مصنوعی  -بلوار شادي  -گنبدكاووس  نشانی:

golestan.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی گلستان  استان 

 01732627342, 01732627341, 01732627340 تلفن: -روبروي پارك  -شهريار پنجم  -شهرك شهريار -بلوارشهید كالنتري )كمربندي(  -گرگان نشانی:

lameigorgani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی استان 

https://lameigorgani.ac.ir/sharayete-omomi.html :نشانی شرايط عمومی 

 داراي خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه:
 01732627952, 01732627951, 01732627958 تلفن: - 5المعی  -خیام دهم -كوي خیام -بلوار شهید كالنتري  -گرگان  نشانی:

loghmanhakim.ac.ir آق قال گلستان -موسسه غیرانتفاعی لقمان حكیمگلستان *  استان 

 01734528612 تلفن: -روبروي پارك شهر  -متري شهید فهمیده 20نبش -متري خرمشهر30خیابان -آق قال  نشانی:

www.mirdamad.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غیرانتفاعی میرداماد  استان 

 01732471321 تلفن: - 6هیركان  -بلوار هیركان  -گرگان  نشانی:

www.guilan.ac.ir رشت -گیالن * دانشگاه گیالن  استان 

https://education.guilan.ac.ir/  

 نشانی شرايط عمومی:

دانشجو  امكان واگذاري خوابگاه مجردي به تمامی متقاضیان واجد شرايط مقطع كارشناسی ارشد دوره روزانه و غیربومی وجود دارد. پس از ثبت تقاضاي شرايط خوابگاه:
یاز كسب شده در اين سامانه، و صدور كد رهگیري و بررسی پرونده هاي مربوطه، بر اساس اولويت و امت https://stu.guilan.ac.irدر سامانه امور خوابگاه ها به آدرس 

 خوابگاه واگذار خواهد شد.
 01333690274 تلفن: -قزوين -جاده رشت 5كیلومتر -رشت-گیالن نشانی:

www.ahrar.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی احرار  استان 

http://ahrar.ac.ir/page/show/269 :نشانی شرايط عمومی 

ابگاهها، اين موسسه از خوابگاههاي خودگردان تحت نظر دانشگاه گیالن استفاده می نمايد و پذيرفته شدگان درصورت پذيرش شرايط قرارداد اينگونه خو شرايط خوابگاه:
 استفاده نمايند.می توانند با پرداخت شهريه از خوابگاههاي خودگردان 

 01332439120, 01332439119, 01332439113 تلفن: -شهرك سید احمد خمینی  -بلوار پروفسور سمیعی -جاده الكان -رشت  نشانی:

www.andishmand.ac.ir الهیجان -گیالن * موسسه غیرانتفاعی انديشمند  استان 

 01342420291 تلفن: -خیابان نخجیر شرقی  -میدان شیخ زاهد -الهیجان  نشانی:

jdrasht.ac.ir/fa رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

http://jdrasht.ac.ir/fa1 :نشانی شرايط عمومی 

 اين موسسه هیچ گونه تعهدي در قبال تامین خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:
 01333344899, 01333448995, 01333465557 تلفن: -بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل طالشان  -بلوار الكان  -رشت  نشانی:

www.deylaman.ac.ir/ الهیجان -گیالن * موسسه غیرانتفاعی ديلمان  استان 

 01342245500 تلفن: -باالتر از كوچه يكم  -خیابان استخر معین  -میدان ابريشم  -الهیجان  نشانی:

www.rahbordshomal.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  استان 

https://rahbordshomal.ac.ir/konkoor/ :نشانی شرايط عمومی 

, 01333425515, 01333440333 تلفن: - 4193165151كد پستی  -باالتر از پل طالشانمتر  500 -بلوار پرفسور سمیعی  -جاده الكان  -رشت  نشانی:
01333440555 

www.tusd.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی سیماي دانش  استان 

 01332220918, 01332241663 تلفن: - 41536-64389كدپستی:  -كوچه آفاق  -خیابان سعدي نشانی:

www.ghadir.ac.ir لنگرود -گیالن * موسسه غیرانتفاعی قدير  استان 

 01342565133 تلفن: - 35پالك  -خیابان شهید شیخی  - 7كوچه الله  -بلوار كشاورز  -میدان معلم  -لنگرود  نشانی:

kadous.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی كادوس  استان 

www.kadous.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر شرايط خوابگاه:
 01333228119, 01333236921, 01333265148 تلفن: - 48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسیده به سه راه معلم  -خیابان سعدي  -رشت  نشانی:

https://gonbad.ac.ir/fa/home/page/176
https://hakim-jorjani.ac.ir/category/141/GEC
https://lameigorgani.ac.ir/sharayete-omomi.html
https://education.guilan.ac.ir/
http://ahrar.ac.ir/page/show/269
http://jdrasht.ac.ir/fa1
https://rahbordshomal.ac.ir/konkoor/
http://kadous.ac.ir/
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www.kooshyar.ac.ir رشت -گیالن * موسسه غیرانتفاعی كوشیار  استان 

http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/arshad-1 :نشانی شرايط عمومی 

 موسسه در تامین خوابگاه براي دانشجويان دختر همكاري می نمايد. شرايط خوابگاه:
 01332131216, 01332124498, 01332117928 تلفن: - 86انتهاي خیابان  -گلسار -رشت  نشانی:

www.gil.ac.ir رودبار -گیالن * موسسه غیرانتفاعی گیل  استان 

 داراي خوابگاه می باشد شرايط خوابگاه:
 01334675447, 01334672257, 01334674613 تلفن: -انتهاي بلوار ولیعصر)عج(  -شهر رستم آباد -رودبار نشانی:

www.mehrastan.ac.ir آستانه اشرفیه -گیالن * موسسه غیرانتفاعی مهر آستان  استان 

https://www.mehrastan.ac.ir/?p=24154 :نشانی شرايط عمومی 

 01342166102, 01342166101, 01342166100 تلفن: -بلوار دانشگاه  -الدين اشرف میدان آقا سید جالل -آستانه اشرفیه  نشانی:

www.mehraeen.ac.ir گیالن * موسسه غیرانتفاعی مهر آيین ـ بندرانزلی استان 

 01344400271 تلفن: -بوستان يكم  -آباد طالب -منطقه آزاد انزلی -بندر انزلی  نشانی:

abru.ac.ir بروجرد -العظمی بروجردي  لرستان * دانشگاه آيت اله استان 

 06642468320 تلفن: -جاده خرم آباد  3بروجرد كیلومتر  نشانی:

www.lu.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  استان 

به دانشجويان دوره پرديس  -2مینمايید. نیمسال تحصیلی خوابگاه واگذار  4اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت  -1 شرايط خوابگاه:
 گیرد.¬خودگردان در صورت ظرفیت خوابگاه تعلق می

 06633340019, 06633120097, 06633120088 تلفن: -تهران  -جاده خرم آباد 5كیلومتر  -خرم آباد  نشانی:

www.afarinesh.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غیرانتفاعی آفرينش علم گستر استان 

https://afarinesh.ac.ir/tarnama :نشانی شرايط عمومی 

 https://afarinesh.ac.ir/tarnama شرايط خوابگاه:
 06642458382, 06642458397 تلفن: - 759پالك  -جنب اداره محیط زيست  -بلوار امام خمینی  -بروجرد  نشانی:

www.juyandeganelm.ac.ir كوهدشت -لرستان * موسسه غیرانتفاعی جويندگان علم  استان 

 06632640033 تلفن: -طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -خیابان ارشاد  -میدان قدس -كوهدشت  نشانی:
 پلدختر لرستان -لرستان * موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  استان 217,219,209,193

 06632228405 تلفن: -جنب پارك واليت  -خیابان امام  –پلدختر  نشانی:

yasinihebrj.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غیرانتفاعی ياسین  استان 

 06642459040 تلفن: -روبروي نساجی  -جاده كمربندي -بروجرد  نشانی:

www.ausmt.ac.ir آملمازندران * دانشگاه تخصصی فنّاوري هاي نوين  استان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد شرايط خوابگاه:
 01144153453 تلفن: - 35میدان قايم اباذر  -آمل نشانی:

www.nit.ac.ir مازندران * دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استان 

edu.nit.ac.ir/fa/page/58/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-
%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF 

 نشانی شرايط عمومی:

گیرد. اين دانشگاه براي كیلومتر مطابق با دستورالعمل هاي ستاد ملی كرونا خوابگاه تعلق می 80فقط به دانشجويان دوره روزانه غیربومی با مسافت بیش از  شرايط خوابگاه:
 متأهلین و دانشجويان دوره پرديس داراي خوابگاه نمی باشد.

 0113550, 01132312269 تلفن: - 484صندوق پستی -خیابان شريعتی-بابل نشانی:

mazust.ac.ir بهشهر -مازندران * دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  استان 

https://www.mazust.ac.ir/Content/Alarm/1341 :نشانی شرايط عمومی 

 https://www.mazust.ac.ir/Content/Alarm/1341 شرايط خوابگاه:
 01134556000 تلفن: -جاده دريا  3كیلومتر -بلوار دانشگاه-بهشهر نشانی:

www.ekh.aja.ir نوشهر -مازندران * دانشگاه علوم دريايی امام خمینی )ره (  استان 

http://yun.ir/e8qlyb :نشانی شرايط عمومی 

تخصصی صورت می پذيرد. تذكر:مصاحبه به منزله انجام پذيرش از طريق انجام مصاحبه  -2پذيرش دانشجو صرفا از بین داوطلبان مرد انجام می پذيرد.  -1 شرايط خاص :
 انجام مصاحبه از شاغلین نیروهاي مسلح منوط به ارايه موافقت نامه ادامه تحصیل از يگان خدمتی می باشد. * مدارك مورد نیاز : عكس رنگی -3مراحل استخدام نیست. 

اصل  -)براي دانشجوي نیمسال آخر كارشناسی و تكمیل شده در تاريخ ثبت نام در آزمون(  اصل مدرك كارشناسی يا گواهی موقت يا گواهی معدل -جديد يك عدد 
 شناسنامه و اصل كارت ملی هوشمند.

 دانشگاه هیچگونه تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:
 01152353091 تلفن: -نوشهر  نشانی:

sanru.ac.ir كشاورزي و منابع طبیعی ساريمازندران * دانشگاه علوم  استان 

https://b2n.ir/g43913 :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه دارد شرايط خوابگاه:
 01133687574, 01133687578 تلفن: - 578صندوق پستی -جاده دريا 9كیلومتر -ساري نشانی:

www.shomal.ac.ir آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال مازندران *  استان 

https://shomal.ac.ir/admissionma/ :نشانی شرايط عمومی 

 01144203712, 01144203711, 01144203713 تلفن: - 731صندوق پستی  -سه راهی امامزاده عبداله  -جاده هراز  5كیلومتر -آمل  نشانی:

http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/arshad-1
https://www.mehrastan.ac.ir/?p=24154
https://afarinesh.ac.ir/tarnama
https://edu.nit.ac.ir/fa/page/58/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://edu.nit.ac.ir/fa/page/58/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://edu.nit.ac.ir/fa/page/58/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://edu.nit.ac.ir/fa/page/58/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.mazust.ac.ir/Content/Alarm/1341
http://yun.ir/e8qlyb
https://b2n.ir/g43913
https://shomal.ac.ir/admissionma/
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www.mohaddes.ac.ir نور -مازندران * دانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  استان 

https://mohaddes.ac.ir/content/1409/ :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه ويژه خواهران می باشد شرايط خوابگاه:

 01144516660 تلفن: -ابتداي محور نور به چمستان  -فضل اله نوري  خیابان شیخ -نور نشانی:

www.ustmb.ac.ir بابل -مازندران * دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  استان 

 01132197584 تلفن: - 12كوچه سرداران  -خیابان شیخ طبري  -بابل  نشانی:

www.umz.ac.ir بابلسر -مازندران مازندران * دانشگاه  استان 

دانشگاه مازندران به دلیل محدوديت خوابگاهی، فقط به دانشجويان غیر بومی خوابگاه واگذار خواهد كرد. شماره ي تماس امور خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 01135302820،01135302824،01135302824ها:

 01135302825, 01135302820, 01135303200 تلفن: - -خ پاسداران -بابلسر نشانی:

abanharaz.com آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی آبان هراز  استان 

 01144298626, 01144296835, 01144296835 تلفن: - 58پالك  - 13آزادگان  -خیابان آزادگان -محله هفتاد دستگاه  -خیابان طالب آملی -آمل  نشانی:

amol.ac.ir غیرانتفاعی آملمازندران * موسسه  استان 

 01144152693, 01144152692, 01144258686 تلفن: - 16پالك  -بخش خیابان فیاض -بلوار طالب آملی -آمل نشانی:

www.aihe.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی آيندگان  استان 

http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%

D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 
 نشانی شرايط عمومی:

 01154288853, 01154288852, 01154288851 تلفن: -جنب سالن ورزشی شهیدان حیدري  -كوچه شهداي دانشجو  -فردوسی غربی -تنكابن  نشانی:

adib-mazandaran.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غیرانتفاعی اديب مازندران  استان 

https://adib-mazandaran.ac.ir/sh/arshad :نشانی شرايط عمومی 

وجود اموزشی می باشد. همچنین همكاري الزم جهت اسكان برادران دانشجو در خارج از موسسه  -موسسه داراي خوابگاه خواهران در محل پرديس اداري شرايط خوابگاه:

 خواهد داشت.

 01133033943, 01133033942, 01133033941 تلفن: -نرسیده به دانشگاه آزاد اسالمی  -بلوار خزر -ساري نشانی:

www.parsa.ac.ir بابلسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی پارسا  استان 

 01135250682 تلفن: - 11پالك  -كوچه شهید محمدحسین پور  -خیابان شهید كهن  -بابلسر نشانی:

www.heip.ac.ir فريدونكنار -مازندران * موسسه غیرانتفاعی پرديسان  استان 

https://heip.ac.ir/general-condition :نشانی شرايط عمومی 

 ندارد.موسسه هیچگونه تعهدي جهت تامین خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 01135667242, 01135667241, 01135652139 تلفن: -جنب مخابرات مركزي  -خیابان امام خمینی)ره(  -كنار فريدون نشانی:

pd.ac.ir چالوس -مازندران * موسسه غیرانتفاعی پويندگان دانش  استان 

 01152217626 تلفن: -كوچه فلسطین  -شهريور  17خیابان  -چالوس  نشانی:

www.tajanihe.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی تجن  استان 

 01142040290 تلفن: -ابتداي بلوار بهداد سلیمی  -میدان جانبازان -شهرقايم نشانی:

ihetohid.ac.ir گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غیرانتفاعی توحید  استان 

 01134669911 تلفن: -خورشید كال  -بلوار امام رضا )ع( -گلوگاه  نشانی:

www.khazar.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی خزر  استان 

www.khazar.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 01144732360, 01144733966 تلفن: -دهقان انتهاي كوچه شهید  -درياي نهم  -جاده ساحلی خیابان آزادي  -محمود آباد  نشانی:

rahedanesh.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی راه دانش  استان 

https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsInstitution  شرايط عمومی:نشانی 

 دانشجويان غیر بومی به خوابگاه هاي خودگردان معرفی می شوند. شرايط خوابگاه:

 01132379915, 01132379914, 01132379912 تلفن: -خیابان تربیت معلم  -چهارراه معتمدي  -میدان شهید بزاز  -كمربندي شرقی -بابل  نشانی:

www.rnsari.ac.ir ساري -غیرانتفاعی راهیان نوين دانش مازندران * موسسه  استان 

 01133136809, 01133136802, 01133136801 تلفن: -جنب هتل نويد ) شرفدار كال سفلی (  -شهر جاده قايم 5كیلومتر  -ساري  نشانی:

www.rahman.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی رحمان  استان 

https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-for-students/ :نشانی شرايط عمومی 

 01155230511, 01155230512, 01155230513 تلفن: -جنب اداره گاز  -بلوار دانش آموز  -چهارراه بسیج  -رامسر نشانی:

rodaki.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی رودكی  استان 

 01154235562 تلفن: -كوچه شهید شیر افكن -خیابان شهید پور تقی -تنكابن نشانی:

https://mohaddes.ac.ir/content/1409/
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://aihe.ac.ir/fa/page/24/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://adib-mazandaran.ac.ir/sh/arshad
https://heip.ac.ir/general-condition
https://www.khazar.ac.ir/
https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsInstitution
https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-for-students/
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rouzbahan.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غیرانتفاعی روزبهان  استان 

https://www.rouzbahan.ac.ir/262 :نشانی شرايط عمومی 

 01133218373 تلفن: -كیلومتر يك جاده دريا  -ساري نشانی:

saroyeh.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سارويه  استان 

 09034377688, 01133685221 تلفن: -جاده دريا  10كیلومتر  -ساري نشانی:

sabz.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سبز  استان 

 01143272222 تلفن: -آمل خ امام رضاع بلوار منفرد نیاكی  نشانی:

samangan.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سمنگان  استان 

 01144251493 تلفن: - 297پالك  -اباذر يازدهم  بن بست -اله طالقانی بلوار آيت -آمل  نشانی:

sana.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غیرانتفاعی سنا  استان 

http:/sana.ac.ir/content/151 :نشانی شرايط عمومی 

داراي خوابگاه خودگردان می باشد و براي دانشجويان پسر نیز مشاوره و مساعدت الزم جهت مسكن استیجاري را خواهد  ٬موسسه براي دانشجويان دختر شرايط خوابگاه:

 داد.

 01133032657 تلفن: -روبروي دانشگاه آزاد اسالمی  -جاده دريا  7كیلومتر  -ساري نشانی:

shafagh.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غیرانتفاعی شفق  استان 

 01154266958, 01154266957 تلفن: - 20كوچه مرداب  -نشتارود -تنكابن نشانی:

www.salehan.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی صالحان  استان 

 01142265308 تلفن: - 21تالر  -روبروي كوچه ارغوان  -خیابان بابل –شهر قايم نشانی:

www.sgh.ac.ir قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم مازندران *  استان 

 01142045934 تلفن: -ابتداي كوچه شهید يونسی  -جاده كیاكال  -میدان امام خمینی )ره(  -شهرقايم نشانی:

mit.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  استان 

https://b2n.ir/g21505 :نشانی شرايط عمومی 

 خوابگاه براي دانشجويان دختر غیربومی به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصی تامین گرديده است. شرايط خوابگاه:

 01135100105, 01135100112, 01135100101 تلفن: -شهر جاده بابل به قايم 5كیلومتر  -بابل  نشانی:

www.tabari.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غیرانتفاعی طبري  استان 

http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-

%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-

%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-

%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html 

 ط عمومی:نشانی شراي

 01132257322 تلفن: -جنب مسجدالنبی  -خیابان شیخ طبري  -میدان كشوري  -بابل  نشانی:

www.aab.ac.ir بهنمیر بابلسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی  استان 

 موسسه داراي خوابگاه خودگردان می باشد. شرايط خوابگاه:

 01135750811, 01135750810, 01135750810 تلفن: - 15خیابان گلستان  -بلوار امام خمینی -بهنمیر نشانی:

www.ahelli.ir مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی چالوس استان 

http://ahelli-cha-

ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60 :نشانی شرايط عمومی 

 01152282882 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمی  -شهريور17خیابان -چالوس  نشانی:

www.atabarsihe.ac.ir قائمشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  استان 

https://atabarsihe.ac.ir/reshte.html :نشانی شرايط عمومی 

 01142294538 تلفن: -جنب فرماندهی نیروي انتظامی  -جاده بابل 2كیلومتر  -شهرقايم نشانی:

www.aryan.ac.ir امیركال بابل -علوم و فنّاوري آريان مازندران * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 خواهران دانشجو می توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند. شرايط خوابگاه:

 01132355000 تلفن: -نبش خیابان دانشگاه  -كمربندي  -امیركال  -بابل  نشانی:

farvardin.ac.ir قايمشهر -فروردين مازندران * موسسه غیرانتفاعی  استان 

 01142294276, 01142294275, 01142294274 تلفن: -جاده نظامی  4كیلومتر  -بابل  -شهر اتوبان قايم -شهرقايم نشانی:

www.kavosh.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كاوش  استان 

 01144734250 تلفن: -پور قزوينی روبروي پاركینگ -خیابان امام خمینی )ره(  -محمودآباد  نشانی:

www.kasraramsar.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كسري  استان 

www.kasraramsar.ac.ir :نشانی شرايط عمومی 

 شرايط خوابگاه:

 01155221281 تلفن: -متري بلوار طالقانی  20ابتداي  -رامسر  نشانی:

https://www.rouzbahan.ac.ir/262
http://sana.ac.ir/content/151
https://b2n.ir/g21505
http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://tabari.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/889-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://ahelli-cha-ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60
http://ahelli-cha-ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=60
https://atabarsihe.ac.ir/reshte.html
https://www.kasraramsar.ac.ir/
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.kamalolmolk.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی كمال الملك  استان 

https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%

8&%&8%&7-%&8%&9%&9%85%&9%88%&9%85%&&%8&-%&9%88-
%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-

%da%a9%d9%85%d8%a7/ 

 ومی:نشانی شرايط عم

 01152335319 تلفن: - 60پالك -خیابان رازي  -نوشهر نشانی:

www.marlik.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غیرانتفاعی مارلیك  استان 

 01152126518 تلفن: -به طرف چالوس قبل از هتل كوروش  -خیابان شهید عمادالدين كريمی -نوشهر نشانی:

www.maziar.ac.ir رويان نور -موسسه غیرانتفاعی مازيار  مازندران * استان 

 فقط براي خواهران در محوطه خود دانشگاه داير می باشد. شرايط خوابگاه:

 01144510031 تلفن: -جنب شهرك شهید بهشتی  -رويان  -نور  نشانی:

nima.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غیرانتفاعی نیما  استان 

 01144789784, 01144789302, 01144789217 تلفن: -جاده محمودآباد به آمل  2كیلومتر  -امامخیابان  -محمودآباد نشانی:

www.hadaf.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غیرانتفاعی هدف  استان 

, 01133033972, 01133033971 تلفن: -خیابان فیروزكنده  -فیروزكنده علیا  -دهستان رودپی شرقی  -بخش رودپی  -جاده دريا  5كیلومتر  -ساري  نشانی:

01133033973 

araku.ac.ir مركزي * دانشگاه اراك استان 

 08632621300 تلفن: -اراك خیابان شهیدبهشتی كوچه علوم  نشانی:

www.tafreshu.ac.ir مركزي * دانشگاه تفرش استان 

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/page/1901/ :نشانی شرايط عمومی 

 به كلیه دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد تا پايان نیمسال چهارم خوابگاه درون دانشگاه تعلق می گیرد. شرايط خوابگاه:

 08636227430, 08636227420 تلفن: - 3951879611كدپستی -ابتداي جاده تهران-تفرش نشانی:

arakut.ac.ir مركزي * دانشگاه صنعتی اراك استان 

 گرايشهاي مقطع كارشناسی ارشد داراي ظرفیت خوابگاهی نمی باشد. -براي هیچ يك از رشته  1401دانشگاه صنعتی اراك، در سال  شرايط خوابگاه:

 08633400, 08633400114 تلفن: -خیابان دانشگاه -اراك نشانی:

energy.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غیرانتفاعی انرژي  استان 

http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-

%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9

%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/ 
 نشانی شرايط عمومی:

 شرايط خوابگاه:

 http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-

%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-

%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/ 

 08648508, 08642486054 تلفن: -خیابان سلمانیه  -نرسیده به میدان خلیج فارس  -بلوار شهید شجاعی  -میدان سرداران  -ساوه  نشانی:

parandak.ac.ir پرندك -غیرانتفاعی پرندك مركزي * موسسه  استان 

https://parandak.ac.ir/node/1291 :نشانی شرايط عمومی 

 https://parandak.ac.ir/node/1292 شرايط خوابگاه:

 08645284333, 08645284331, 02122276530 تلفن: -خیابان ولی عصر )عج(  –شهر پرندك  -آزاد راه تهران ساوه  60كیلومتر نشانی:

www.hnkh.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصرخسرو  استان 

 08642478003, 08642478002, 08642478001 تلفن: -دانشگاه آزاد اسالمی ساوه  -جنب دانشگاه خاتم االنبیاء  -جاده نورعلی بیك  -ساوه  نشانی:

sdi.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غیرانتفاعی دانشستان  استان 

https://sdi.ac.ir/?p=6031 :نشانی شرايط عمومی 

 08642341154 تلفن: -خیابان مهارت  -خیابان مركز خريد  -شهر صنعتی كاوه  -ساوه  نشانی:

www.frs.ac.ir ساوه -غیرانتفاعی فخر رازي مركزي * موسسه  استان 

 08642341042 تلفن: -خیابان مهارت  -شهر صنعتی كاروه  -ساوه  نشانی:

www.hormozgan.ac.ir بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  استان 

 07633711039 تلفن: - 3995صندوق پستی  -جاده میناب 9كیلومتر  -بندرعباس نشانی:

www.qeshm.ac.ir هرمزگان * موسسه غیرانتفاعی قشم استان 

 07635243400 تلفن: - cيال  -نخل زرين  -میدان گلها  -قشم  نشانی:

www.basu.ac.ir همدان -همدان * دانشگاه بوعلی سینا  استان 

 08138381601 تلفن: -چهارباغ شهید مصطفی احمدي روشن  -همدان نشانی:

https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
https://www.kamalolmolk.ac.ir/2022/02/27/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7/
http://education.tafreshu.ac.ir/fa/page/1901/
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
http://energy.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
https://parandak.ac.ir/node/1291
https://sdi.ac.ir/?p=6031
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 1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرایط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.sjau.ac.ir اسدآباد همدان -سیدجمال الدين اسد آبادي همدان * دانشگاه  استان 

 08133117805 تلفن: -همدان اسدآباد بولوار مظاهر رضايیان  نشانی:

hut.ac.ir همدان * دانشگاه صنعتی همدان استان 

 نظارت دانشگاه استفاده نمايند.هاي خودگردان تحت توانند از خوابگاهدانشگاه صنعتی همدان فاقد خوابگاه ملكی است. دانشجويان می شرايط خوابگاه:

 08138411528 تلفن: -خیابان مردم  نشانی:

www.malayeru.ac.ir همدان * دانشگاه مالير استان 

https://malayeru.ac.ir/portal/home/?record/34964/100573/1005

74 
 نشانی شرايط عمومی:

 به پذيرفته شدگان چهار نیم سال تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد. شرايط خوابگاه:

 08132456519, 08132456518, 08132456517 تلفن: - 65719-95863مالير كیلومتر چهار جاده اراك. كد پستی نشانی:

alvand.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی الوند  استان 

 08134246748, 08138292951 تلفن: -جنب دانشكده كشاورزي  -انتهاي بلوار آزادگان  -میدان مدرس  -همدان نشانی:

www.usc.jdhamedan.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی  استان 

http://usc.jdhamedan.ac.ir/index.php/ea/reg :نشانی شرايط عمومی 

 08132513652, 08132512347 تلفن: -كوچه جهاد دانشگاهی  -ابتداي بلوار آيت ا... كاشانی  -چهارراه خواجه رشید -همدان  نشانی:

www.atr.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  استان 

 موسسه هماهنگی هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تايید مقامات استانی انجام میدهد. شرايط خوابگاه:

 08138232093, 08138232091 تلفن: - 6515735617كدپستی  -كوچه كیوان  -چهارراه عارف  -میدان جهاد  -همدان  نشانی:

www.ganjnameh.ac.ir همدان -همدان * موسسه غیرانتفاعی گنجنامه  استان 

Ganjnameh.ac.ir/Arshad :نشانی شرايط عمومی 

 08134422123 تلفن: -روبروي دادگاه خانواده  -بلوار شهید رجايی  -همدان  نشانی:

ardakan.ac.ir يزد * دانشگاه اردكان استان 

 دانشگاه اردكان داراي خوابگاه خودگردان استجاري است. شرايط خوابگاه:

 03532248272, 0353248171, 03533901020 تلفن: -بلوار آيت اهلل خاتمی  -اردكان  نشانی:

www.sau.ac.ir يزد -هنر يزد * دانشگاه غیرانتفاعی علم و  استان 

https://sau.ac.ir/omomi.html :نشانی شرايط عمومی 

أيید خواهد اين دانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه ندارد. اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاههاي خصوصی معتبر و مورد ت شرايط خوابگاه:

 داشت.

 03538207182, 03538207181, 03538207180 تلفن: - 8916713335كدپستی  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -میدان عالم  -يزد  نشانی:

www.meybod.ac.ir يزد * دانشگاه میبد استان 

http://meybod.ac.ir/about/university :نشانی شرايط عمومی 

 پوشش بانوان در دانشگاه میبد، حجاب برتر يعنی چادر می باشد. شرايط خاص :

روستاهاي استان يزد نیز دهد. اين در حالی است كه دانشجويان شهرستانها و ¬دانشگاه میبد براي دانشجويان دختر و پسر غیربومی، خوابگاه اختصاص می شرايط خوابگاه:

كیلومتري دانشگاه میبد، ساكن باشند امكان بهره مندي از خوابگاه براي آنها نیز وجود دارد. دانشگاه داراي سه باب خوابگاه ويژه 100در صورتی كه در فاصله بیش از 

نفر در محل سايت اصلی می  550متر مربع و ظرفیت  5500ران به مساحت نفر و پنج باب خوابگاه جديد ويژه خواه 330متر مربع و با ظرفیت  3300برادران به مساحت 

 باشد. در حال حاضر دانشگاه میبد، داراي خوابگاه متأهلین نمی باشد ولی رايزنی هاي الزم در اين زمینه صورت گرفته است.

 03533212121 تلفن: -بلوار حجت االسالم و المسلمین يحیی زاده -بلوار خرمشهر-میبد نشانی:

www.yazd.ac.ir يزد * دانشگاه يزد استان 

www.yazd.ac.ir/gradinfo :نشانی شرايط عمومی 

 براي دانشجويان روزانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان خوابگاه تخصیص داده می شود. شرايط خوابگاه:

 03531234482, 03531234480, 03538212795 تلفن: - 8915818411كدپستی:  89195-741بلوار دانشگاه. صندوق پستی: صفايیه،  نشانی:

www.iju.ir يزد -يزد * موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع(  استان 

main.iju.ir/info :نشانی شرايط عمومی 

 تامین خوابگاه اختصاصی خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طی دوران تحصیل شرايط خوابگاه:

 03538281201, 03538281200, 03538233730 تلفن: -خیابان جواد  -بلوار شهیدان اشرف -میدان اطلسی  -صفايیه -يزد نشانی:

www.darolelmyazd.ir يزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  يزد * استان 

 03538209748 تلفن: -جنب دانشكده فنی امام علی)ع(  -بلوار امیركبیر  -يزد  نشانی:

 

 

 

https://malayeru.ac.ir/portal/home/?record/34964/100573/100574
https://malayeru.ac.ir/portal/home/?record/34964/100573/100574
http://usc.jdhamedan.ac.ir/index.php/ea/reg
https://ganjnameh.ac.ir/Arshad
https://sau.ac.ir/omomi.html
http://meybod.ac.ir/about/university
https://www.yazd.ac.ir/gradinfo
https://main.iju.ir/info
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