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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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  1401سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته   فني كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 ) 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 - 


