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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 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

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25100  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   نوبت دوم 25101  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 - 1 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 
 مديريت پسماند بازيافت و

 نوبت دوم 25102  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 نوبت دوم 25103  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   پيام نور 25104  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 ) 1اكوهيدرولوژي (كد ضريب  - 1323

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25105  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 3 -  علوم و فنون نوين

 روزانه 25106  دانشگاه شهركرد اكوهيدرولوژي 5 - 
 اكوهيدرولوژي 7 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25107  مالثاني اهواز

 روزانه 25108  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 6 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 25109  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 2 -

 نوبت دوم 25110  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 2 - 
 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324

 روزانه 25111  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -  
 روزانه 25112 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25114  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25115  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25116  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده دانشگاه 
 روزانه 25117  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 25119  در پاكدشت)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25118  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25120  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25121  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25122  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25123  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 روزانه 25124  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25125  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25126  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25127  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25128  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25129  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25130  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25131  مالثاني اهواز

 روزانه 25132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25133  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25134  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25135  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25136  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25137  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25138  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25139  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كشاورزيبيوتكنولوژي  5 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25140  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 روزانه 25141  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 نوبت دوم 25142  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25143 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25144  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25145  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25146  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25147  و فنّاوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25148

 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

  در پاكدشت)
 نوبت دوم 25149

 نوبت دوم 25150  دانشگاه زابل كشاورزيبيوتكنولوژي  2 - 
 نوبت دوم 25151  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25152  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 نوبت دوم 25153  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25154  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25155  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25156  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 نوبت دوم 25157  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25158  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 نوبت دوم 25159  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25160  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25161  سنندج -دانشگاه كردستان  كشاورزيبيوتكنولوژي  5 - 
 نوبت دوم 25162  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25163  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25164  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25165  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25167  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -

 پيام نور 25168  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 غيرانتفاعي 25169  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 غيرانتفاعي 25170  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

 ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325
 روزانه 25171  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 -  

 روزانه 25172  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 6 - 
 روزانه 25173  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25174  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 4 - 

 توسعه روستايي 5 - 
دانشكده دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25175

 توسعه روستايي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25176

 روزانه 25177  كرمانشاه -دانشگاه رازي  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25178  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25179  دانشگاه شهركرد توسعه روستايي 3 - 


