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 1صفحه 

    تعالي بسمه
   مقدمه

 شـركت 1387سال) كارشناسي ارشدناپيوسته داخل هاي دوره( تكميلي تحصيالت  ورودي  كه درآزمون براي شماداوطلبان گرامي الهي توفيق  آرزوي  ،ضمن  اسالمب      
 از حفاظت   براي تهشايس پاسداراني وايمان علم  بتواننددرسنگرهاي شدگان شوندوقبول داوطلبان گزينش ضوابط،مستعدترين براساس اميدكه  ايدوبااين نموده

 .دارد مي  معطوف  ذيل  نكات  رابه  گرامي   باشند، نظرداوطلبان  عالي  آموزش وموسسات دردانشگاهها   اسالمي انقالب  وردهايتادس  وتداوم بخش اسالم ريمح

 نمره  حدنصاب به  كه باتوجه   داوطلباني  ازبين اخلد  ارشدناپيوسته  كارشناسي هاي  دوره امتحاني هاي  ازرشته  دانشجودرهريك نهايي   گزينش :  گزينش  روش -1
   صالحيتهاي  بررسي نتيجهو  انتخابي  هاي   كدرشته   و اولويت    اكتسابي   كل   نمره   به  باشند، باتوجه    مي   رشته   انتخاب   مجاز به    اوليه  كارنامه  براساس و الزم علمي

  . خواهد شد  ضوابط مربوط انجام مطابق  عمومي
  انجـام   تـراز شـده    معـدل %20وتوجه بـه ضـرايب مربـوط        گرايش با رهردكتبي آزمون  نمره%80 براساس  تحصيلي  هاي  رشته  دركليه  نهايي  شگزين -1هبصرت

  .گيرد مي
 براساس مصوبه شوراي برنامه ريزي تحصيالت تكميلي با توجه به اختالف سطح علمي دانشگاهها معدل داوطلبان براسـاس رشـته ، دانـشگاه و                         -2تبصره  

 .ه علمي تراز مي شودنمر
صـفحه   شرح مندرج در   به    عنوان رشته امتحاني دوم   به  ( امتحاني    كدرشته 60 از   يكي در  اصلي   امتحاني   رشته بر   عالوه   كه  داوطلباني از دسته آن-3تبصره
 مربـوط،  شـرايط وضـوابط        به  باتوجه  است  ، الزم   دن ش   رشته  انتخاب مجازبه  درصورت اند،  شده  آزمون در  شركت   متقاضي نيز )ثبت نام  دفترچه راهنماي    يك

   امتحـاني    ازرشـته    تحـصيلي    محلهـاي    دركدرشـته    تحـصيل    ادامـه    بـه   منـدي   عالقه  اساس بر ضمناً. نمايند   اقدام   اينترنتي  رشته   انتخاب   فرم  تكميل  به  نسبت
   هـردو رشـته      تحـصيلي    كدرشته محلهـاي     درج   به  نسبت ) دوم امتحاني رشته(  بعدي  امتحاني    ازرشته   تحصيلي   محلهاي  وكدرشته )  اول  حانيشته امت ر(اصلي

 . نمايند مبادرتعالقه    ترتيب  به اينترنتي   رشته  انتخاب  درفرم امتحاني

 بـر   ، بايـد عـالوه    تحصيلي هاي كد رشته از   در هريك  شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  ها،سازمانها ويا موسسات     وزارتخانه   بورسيه   متقاضيان : بورسيه -2
  ضـوابط اختـصاصي   وواجـد شـرايط  بايـد  ،   الزم  علمـي   نمـره   واحـراز حـد نـصاب   1 شماره راهنماي  دردفترچه  مندرج واختصاصي  عمومي  شرايط  دارا بودن 
  .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا موسسه دهنده  بورس  و ياارگان سازمان ويا  وزارتخانه

  قبيـل   در ايـن   شـرايط خـاص    داراي  عالي  آموزش  موسسات  وهمچنين دهنده  بورس ها، سازمانها و ارگانهاي  وزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي- 1 تبصره
  واجد شـرايط بـودن  تمايل و   در صورت،آن   دقيق عه از مطال   پس  شود كه    مي   توصيه   داوطلبان   كليه   به  لذا   است  درج گرديده     دفترچه   اين  درانتهاي   ها  رشته  

.  نماينـد    مربـوط اقـدام      امتحـاني    از رشـته     شـرايط خـاص      و داراي    بورسـيه    محل  رشتهكد  2حداكثر   انتخاب   به  ، نسبت خودشته وگرايش مجاز    س ر براسا
 . خواهد شد  حذف  داوطلب  انتخابي  شرايط خاص يا داراي و   بورسيه محلهاي  كد رشته  مفاد مذكور،بقيه  رعايت  عدم  درصورت است بديهي
 ، بـا     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   وموسسات   مختلف   ارگانهاي   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  براساس، انتخابي  هاي   از كد رشته    درهريك -2 تبصره
برابـر   چنـد  ها تا   رشتهكدگونه    دراين  شدگان   معرفي   اسامي  ،فهرست)  محل   كدرشته 2حداكثر(انتخابي   هاي  كدرشته از يك هر  در  نمرات امتحاني  به توجه

ــت ــه  ظرفي ــركت  ب ــور ش ــصاحبه  منظ ــه  درم ــل ، معاين ــزينش  و ديگرمراح ــتخراج  گ ــورخ  و درروز  اس ــشنبه م ــازمان درج  26/3/87 يك ــايت س  درس
  بـراي  27/3/87مـورخ   روز دوشـنبه    ازمان و نشريه پيك سـنجش       سندرج در سايت    م   زماني  برنامهاطالعيه     براساس   است   الزم  شدگان  معرفي.خواهدشد

   گـزارش   نتيجه  بر اساس   است  بديهي.  نمايند  ذيربط مراجعه   شرايط خاص   داراي   عالي  آموزش  موسسهيا و  دهنده  بورس  ارگان  يا  سازمان    به   فوق   مراحل  انجام
 . گرديد خواهد   انجام  نهايي  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش يا موسسه و  دهنده بورس  ارگان  يا  توسط سازمان شده

  كارنامـه   بـه  توجـه   با اند چنانچه  نموده  شركت  امتحاني  كد رشته2در ،1  شماره   راهنماي   دفترچه   مندرجات   به  توجه  با   كه  داوطلباني  از  دسته آن -3 تبصره
 مجـاز   ، منحـصراً     فوق 2   در تبصره   ضوابط مندرج   شرايط و    مطابق  همانند ساير داوطلبان    باشند،   رشته   انتخاب   مجاز به    امتحاني   در هر دو كد رشته      اينترنتي

   .باشند  مي  و يا بورسيه  شرايط خاص  داراي  محل  كد رشته2 حداكثر  انتخاب  به
  .باشد ياداراي شرايط خاص مستثني مي محل بورسيه وكد شرط محدوديت انتخاب دو از شاهدو )ع(گاههاي امام صادق انتخاب كدرشته محلهاي تحصيلي دانش–4هرتبص

   آمـوزش   موسـسات   دانـشگاهها و     بـه    بـسيجي    داوطلـب   جهـادگران  و   رزمنـدگان   ورود   بـراي   ايجـاد تـسهيالت    براساس قـانون   :  رزمندگان سهميه -3
 3 بنـد   افرادمـشمول ( سهميه رزمندگان واجد شرايط      متقاضيان   به  ظرفيت% 20 محلها  رشته ازكد  درهريك  اسالمي شوراي  مجلس11/9/1371مصوب  عالي

 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، اخذ  الزم را   نمره حدنصاب  كه) يك  شماره  راهنماي  دفترچه5 و4  ات  درصفح مندرج
  ضور داوطلبانـه  حـ ماه  12حداقل  كه  صورتي در اند،   شده   پذيرفته   ورودي   درآزمونهاي  رزمندگان  با سهميه  رتاكنون يكبا  1368  سال  از  كه   داوطلباني - تبصره

 . كنند  استفاده  سهميه توانند از اين  باشند، مي داشته) 31/6/1367  لغايت31/6/1359 ازتاريخ( باطل  عليه  نبردحق هاي جبهه در

  داخل  تحصيلي   ارشدبورس   كارشناسي   مقطع   ازدانشجويان   هيچيك   به   وفناوري  ،تحقيقات   علوم   وزارت  : وريكارشناسان وزارت علوم، تحقيقات وفنا     -4
 و  دانـشگاهها    آزمايـشي   رسـمي   يـا    قطعي   رسمي  پژوهشياران و   آموزشياران  مربي و  پژوهشي و   آموزشي  ازكارشناسان هريك    ادامه تحصيل  و نمايد  نمي اعطا

قراردادي شاغل دروزارت علوم،تحقيقات و     ياپيماني و پژوهشي رسمي، حقيقات وفناوري وكارشناسان آموزشي و    ت وزارت علوم،   وپژوهشي  آموزشي ت موسسا
 باشند، براساس مصوبه بيست و يكمين        فناوري و واحدهاي وابسته به آن درصورتي كه با توجه به مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجازبه انتخاب رشته شده                  

  .شرح ذيل ميسرخواهد بوده  وب  انساني منابع   تامين  برنامه چارچوبدر 12/12/85زي آزمونهاي تحصيالت تكميلي مورخشوراي نظارت و برنامه ريجلسه 
  .انه و پيام نورهاي شب هاي مورد نياز براي ادامه تحصيل در دوره معرفي افراد واجد شرايط با امضاء معاون آموزشي و يا پژوهشي دستگاه مربوط در رشته -1
  . حدنصاب نمره گزينش آزاد در رشته مورد نظر% 90 كسب -2
 . تعهد پرداخت شهريه از طرف داوطلب يا دستگاه مربوط به موسسه محل قبولي-3

  خـاص  شـرايط    راي،دا  بورسـيه ،»شـبانه «نوبـت دوم    بجزكدرشـته محلهـاي تحـصيلي     (  محلهـاي تحـصيلي      ازكدرشته  درهريك   كه ييازآنجا : دبيران  سهميه   -5
، 1108، 1107،  1106،  1105،  1104،)بجزگرايشهاي جغرافياي سياسـي ونظـامي     (1102،  1101: امتحاني  هاي   ازرشته  هريك ) دولتيرغيو   غيرانتفاعي موسساتو

، 1120،  1119،  1118 ،)ريزي آموزش عالي    بجزگرايش مديريت و برنامه   (1117،  1116،  )اهل تسنن    براي  فقط (1115،  1114،  1113،  1112،  1111
1121  ،1123  ،1124  ،1126  ،1133  ،1134  ،1139  ،1140  ،1142  ،1201  ،1202  ،1203  ،1204  ،1205  ،1206  ،1207  ،1208  ،1209  ،1251 ،
 ،)بيوتكنولــوژي-مهندسـي شــيمي (1285، 1284، 1283، 1277، 1276،)اي بجزگرايـشهاي تــسليحات وهــسته (1272، 1267، 1264، 1263، 1259، 1257
1301  ،1302  ،1303  ،1305  ،1306  ،1307  ،1308  ،1309  ،1311  ،1312  ،1313  ،1314  ،1315  ،1319  ،1322  ،1325  ،1326  ،1327  ،1350 ،
 )معماري بجزتكنولوژي( 1361  و1360، 1359، 1358 ،)سيما بجزتوليد(1357 ،)بجزگرايشهاي مهندسي معماري اسالمي و مطالعات معماري ايران       (1352،  1351



 2صفحه 

 مـوزش وپـرورش  آواجدين شرايط وزارت ويژه  1142 و 1126هاي  ضمناً كدرشته  شود،   مي   داده  اختصاص  دبيران   سهميه   عنوان  به اضافه  تظرفي نفر يك
موافقت شده اسـت،     ها  باشدكه براساس نيازخاص سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت با ادامه تحصيل آنان دراين رشته                 داراي پست مرتبط مي   

  در  عالقـه   تقدم  ترتيب به ورا انتخاب  مربوط   امتحاني موجود دررشته  محلهاي  رشته كد  يا   محل  رشته كدتوانند    مي،    فوق  واجد شرايط سهميه    لبانداوط لذا
ذيـل   در انـد و    نمـوده   مشخص اينترنتي   در تقاضانامه ثبت نام    خود را     مندي  عالقه   كه   داوطلباني   از بين    است  بديهي. اينترنتي درج نمايند     رشته   انتخاب  فرم

  طـرف  از ودرج شـده   »يدمـي باشـ  « كلمـه آنهـا   اوليـه    كارنامـه نتـايج    مشخصات ثبت نـامي در     قسمت  مندرج در  آموزش وپرورش  قسمت وضعيت دبير  
 خواهـد اختـصاص   بـه آنهـا     سهميه  اين  آزاد،    گزينش  صددرصد     حدنصاب داشتن  درصورت شوند،  مي  شرايط تلقي  واجد   عنوان   به   وپرورش  آموزش  وزارت

ـ    انتخـاب   مـذكور   سهميه  از   منظور استفاده    مذكور را به     محلهاي  رشته كد توانند   مي  داوطلباني  ديگر  عبارت به . فتيا    رسـمي   اسـتخدام  در   اوالً  كـه  دنماين
  ارشـد بـا رشـته     كارشناسـي  هـاي   در دوره  آنـان   تحـصيلي   رشـته انياًث و باشنددرحال اشتغال بكار      وپرورش   آموزش  وزارتپيماني  يا   و)  آزمايشي-قطعي(

  . باشد مرتبطو يا پست مورد تصدي آنان ) نيمه وقت-تمام وقت(و يا رشته تدريس موظف ) حسب نيازآموزش و پرورش(كارشناسي  دردوره   قبلي تحصيلي
سهميه در آزمون پذيرفته    اين  گيرد، لذا قبولي افراد فاقد شرايط كه با استفاده از           صرفاً به كاركنان آموزش وپرورش واجد شرايط تعلق مي         فوق سهميه   -1

 .تلقي  و به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد» كان لم يكن«شوند 
   ادامـه   نامـه   شـيوه   ضـوابط    در چـارچوب    صرفاً   آموزشي   ماموريت   و اعطاي    نبوده   آموزشي   ماموريت  اعطاي  با   موافقت   منزله   به  مذكور  سهميه  در  قبولي  -2

  .باشد مقدور ميواجدين شرايط وزارت آموزش و پرورش   تحصيل
موسـسات آمـوزش عـالي      پذيرفته شده دردانشگاهها ووزارت آموزش و پرورش واجدين شرايط   پس ازاعالم نتايج آزمون كارشناسي ارشد، ثبت نام          -3

پـرورش محـل خـدمت داوطلبـان      طرف اداره آموزش و از)  درج شده است6نمونه فرم در صفحه      (»3«شماره  با ارائه فرم     مربوط براساس ضوابط فوق و    
  . باشد باشند ممنوع مي براي افرادي كه حائز شرايط نمي نامه ديگر نوع معرفي شود، لذا صدور هر انجام مي

واجدشرايط وضوابط تعيين شده توسـط وزارت       اوالً بايد رشته مي باشند،  به انتخاب    كه مجاز  دراين آزمون كننده  اتباع خارجي شركت     : اتباع خارجي  -6
محـل تحـصيل    وثانياً قبل ازانتخاب رشته،درفرم انتخاب رشـته اينترنتـي بنـدمربوط بـه اتبـاع خـارجي هـستم راعالمتگـذاري نمايندوسـپس                         كشورباشند

 انتخاب نمايندودرصورت   )دوره كارشناسي ارشد   عالي پذيرنده دانشجو در    سه آموزش درصورت وجود موس  (غيرازشهرستانهاي ممنوعه مندرج درجدول ذيل    خودرا
دسـته  صـورت عـدم رعايـت ضـوابط، قبـولي اين          بـديهي اسـت در    .علوم،تحقيقات وفناوري خواهنـدبود     قبولي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارت       

    .گردد ازپذيرفته شدگان كان لم يكن تلقي مي
  1387ي انتخاب محل تحصيل اتباع خارجي در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال براشهرستانهاي ممنوعه جدول 

  شهرستانهاي ممنوعه  استان  رديف
  كل استان براي اتباع افغاني، كليه شهرهاي مرزي براي كل اتباع خارجي  غربي آذربايجان  1
  نشهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي و اصفها نطنز، فريدن، فريدون  اصفهان  2
 كل استان براي اتباع افغاني، كليه شهرهاي مرزي براي كل اتباع خارجي  ايالم  3
  ديلم و گناوه  بوشهر   4
  كليه شهرستانهاي مرزي  خراسان جنوبي  5
  كليه شهرستانهاي مرزي  خراسان رضوي  6
  جز شهرستان اهواز افغاني بهآزادگان براي كليه اتباع خارجي و تمام شهرستانها براي اتباع  آبادان، خرمشهر، دشت  خوزستان  7
  جزشهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اتباع عراقي كل استان براي اتباع افغاني، كل شهرستانها به  زنجان  8
  شاهرود و دامغان  سمنان  9

  فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا و مهر  فارس  10
  براي كل اتباع خارجيكل استان براي اتباع افغاني، كليه شهرهاي مرزي  كردستان  11
  شهربابك، بافت، منوجان، عنبرآباد  كرمان  12
  كل استان براي اتباع افغاني، كليه شهرهاي مرزي براي كل اتباع خارجي  كرمانشاه  13
  آباد، راميان و آزادشهر قال، علي آق  گلستان  14
   و ازنا براي اتباع عراقيآباد جز شهرستانهاي خرم كل استان براي اتباع افغاني، كل شهرستانها به  لرستان  15
  رامسر، تنكابن، نوشهر، چالوس، نور، محمودآباد، آمل و بابلسر  مازندران  16
  آشتيان، تفرش، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان، بخش خنداب از توابع اراك  مركزي  17
  آباد و قشم شهرستانهاي كيش، حاجي  هرمزگان  18
  خاتم و بافق  يزد  19

  محلهـاي   بجزكدرشـته (محـل  درهركدرشـته   ظرفيت  يك  اين دفترچه درمندرج     برظرفيت  عالوه  : ي كارشناسي دانشگاههاوموسسات   رتبه اول دوره ها    -7
   اول   رتبـه   التحـصيالن    فـارغ    تحصيل   ادامه  نامه   مفادآيين   براساس   كه   عالي   آموزش   وموسسات  دانشگاهها كارشناسي  دوره   اول   رتبه  النالتحصي  فارغ   به)  بورسيه
  الزم  علمـي    نمـره   نـصاب  احرازحد  اند،درصـورت    نمـوده   كت شـر    آزمـون   فنـاوري درايـن     و  ،تحقيقـات     علوم   وزارت 28/2/1384  مصوب  كارشناسي  دوره

 . شود مي داده  تخصيص  ذيل6 تا1هاي  تبصره شرح   به وسايرشرايط گزينش
 كارشناسـي ناپيوسـته   وختگـان دوره    ،براي دانش آم  دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال     دانش آموختگان رتبه اول   حداكثرمدت تحصيل براي    -1 تبصره 

 چهارنيمسال وبراي دانش آموختگان دانشگاه پيام نوروهمچنين دوره هاي نيمه حضوري ياغيرحضوري ده نيمسال مي باشدوضمناً به لحـاظ ميـانگين كـل،                      
براي دانشجويان دانـشگاه پيـام نوردركليـه      (ن هم رشته وهم ورودي درموسسه محل تحصيل خود        داوطلب بايدحائزباالترين ميانگين درمقايسه بادانشجويا    

  .باشد) واحدها و مراكز درسطح كشور
 آموزشي خوددر مقطع    هاي  رشته ليه ك رتبه اول  التحصيالن  بين فارغ  ازاي هررشته،   دانشگاههاوموسسات آموزش عالي موظفنديكباردرهرسال به از     -2 تبصره

  . سازمان سنجش آموزش كشورمعرفي نمايندربهازتاريخ فراغت ازتحصيل آنها نگذشته باشدفقط يك نفرراانتخاب ودرموعدمقرل سادوبيش ازهككارشناسي
  و فنـاوري    ،تحقيقـات   بـه وزارت علـوم       وابـسته   غيـر   مراكزعلمـي  و  وسايردانـشگاهها   آزاداسـالمي  ،دانشگاه  پزشكي   علوم   دانشگاههاي   دانشجويان -3 تبصره
 .مند شوند  بهره نامه  آيين اين  توانند از مزاياي نمي

  نامـه   آيـين    ايـن    مزايـاي  از تواننـد   مـي ن نيستند،  رشته  انتخاب به مجاز اوليه   كارنامه  براساس  كه  كارشناسي  دوره   اول   رتبه   دانشجويان از  دسته نآ-4تبصره
 .شوند مند بهره 



 3صفحه 

  سـهميه  ، در    قبـولي    عدم   و در صورت    نامي   ثبت   باسهميه   انتخابي  اولويتهاي  از  هريك در ابتدا   نهايي  گزينشدر ،   اول  تبه ر  التحصيالن   از فارغ   يكر ه -5تبصره
 ويتهـاي اول ، شـود    پذيرفتـه    اول   رتبـه   سـهميه  با و  نشود   پذيرفته  نامي   ثبت  درسهميه  اول   اولويت در داوطلبي   چنانچه   است بديهي .شوند  مي   گزينشلاو رتبه

  انتخـاب   را  بعـدي     اولويتهـاي    داوطلب   كه  درصورتي(سايراولويتها در   ترتيب   همين   به   وي  وضعيت ،   قبولي   عدم  صورتدرضمناً . نخواهدشد  بررسي وي  بعدي 
 . شد  خواهد بررسي ) باشد كرده

   تحـصيالت    ورودي   درآزمون   شركت  طريق از و  داوطلبان ساير  همانند   آنان   تحصيل   نشوند، ادامه    پذيرفته   اول   رتبه   سهميه   به   با توجه    كه   افرادي -6تبصره 
 .  بعد ميسر خواهدبود سنوات)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(  تكميلي
  عـالي   آمـوزش   موسـسه   طريـق  از ) 139ه در صـفح    مندرج( آنان  ومعدل التحصيلي   فارغ   تاييديه   فرم  خواهندشدكه  گزينش اول رتبه  درسهميه افرادي :تذكر
   رتبـه    سهميه  صورت    درغيراين  است  بديهي.گردد   واصل   سازمان  ه اين ب 8/5/87 تاريخ حداكثرتا   به همراه ليست اسامي واجدين شرايط        آنان تحصيل  محل
فاً بـراي يكبارازتـسهيالت آن      ال پـس اززمـان تحـصيل صـر         مجازندحداكثرطي مدت دوس   نامه  آيين مشموالن اين     ضمناً   . لحاظ نخواهد شد     آنان   براي  اول
  . آنان نگذشته باشدالتحصيلي فارغضمن اينكه دو سال از زمان . شوند مند بهره

  : آزمون  اوليه  نتايج  اعالم كارنامه -8
  هريـك   بـراي   ،1387  سـال )   داخـل   شـد ناپيوسـته    ار  كارشناسيهاي    دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   در آزمون   كننده   شركت   داوطلبان   منظور آگاهي   به

با توجه به ضرايب منـدرج در       ( ، رتبه داوطلب بدون سهميه     درسهميه  داوطلب  ، رتبه   كل  ، نمره   اكتسابي  ، نمرات   نامي   ثبت   اطالعات  حاوي    كارنامه  ازداوطلبان
از طريق پايگـاه اينترنتـي ايـن       تحصيلي محلهاي   كد رشته   منظور انتخاب   به سهميه   در   آزمون  و نتيجه   در سهميه   مجاز   رتبه   آخرين ،)رشته امتحاني ذيربط  

)  ونـام پـدر     نام، شماره شناسنامه، سال تولـد       و نام خانوادگي ( با وارد كردن شماره داوطلبي و درج مشخصات فردي         org.sanjesh.wwwسازمان به نشاني    
   .باشد اين كارنامه تنها از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده ميكه الزم به ذكر است . باشد شاهده ميقابل م

 يا رشته امتحاني    مربوط به هر دو رشته امتحاني اصلي      (، در يك كارنامه     اند   نموده   شركت   امتحاني   در دو كد رشته      كه  داوطلبانياطالعات علمي    :  تذكرمهم
 .باشد قابل رويت مياينترنتي سازمان مشخص و در سايت ) اول و رشته امتحاني دوم

 :دباش مي ذيل  شرح داوطلبان به از يك هر  براي 1387  سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه   اطالعات:  كارنامه مندرجات
  :مشخصات ثبت نامي 

نام خانوادگي و نـام ،جـنس ، شـماره شناسـنامه ، سـال      شماره پرونده ،     شامل   ترتيب  به) طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي   (   داوطلب  نامي   ثبت  خصات مش
 رشـته  ، نـام موسـسه محـل اخـذ مـدرك كارشناسـي ، نـام       سال وماه اخذ مدرك كارشناسي  ، *دبيرآموزش وپرورش ، ارگان كد،  نامي  ثبت سهميهتولد،  

  . ت اس  شده درج)مربوط به دانشجويان وفارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته(مقطع كارشناسي، معدل كارشناسي، معدل كارداني تحصيلي 
ترنتـي نـسبت    اند و در تقاضانامه ثبت نامي اين        و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش بوده       ) آزمايشي-قطعي( براي آن دسته از داوطلباني كه دبير رسمي          -*

 در ايـن قـسمت   »نيـستيد  « درج كلمه . درج شده است»مي باشيد « ، كلمه  دبيرآموزش وپرورش اند، در ذيل كلمه       به عالمتگذاري بند مربوط اقدام نموده     
  .به منزله آن است كه بند مربوط در تقاضانامه ثبت نام توسط داوطلب عالمت گذاري نشده است

  :اطالعات رشته امتحاني اول  
 . است  شده درج) -33/33 و 100(ه درفاصلنام دروس امتحاني ونمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  - 1

   آزمون يك  چند درصد از نمره    داوطلب   كه   است   نشانگر آن    در هر درس     نمرات   و اين    گرديده   درج   درصدي   صورت   به   هر درس    خام  هاي   نمره -1  تبصره
% 80 فـرد    خواهد بود كه    معني   بدين   خارجي   زبان  ، در درس  80   خام  مثال نمره .   است   آورده   غلط، بدست    پاسخهاي   منفي  از كسر نمرات    را پس )  درس  يك(

 .   است  داده ، پاسخ  منفي  از كسر نمرات  را پس  خارجي  زبان سواالت
   حاصـل    ومنفي   مثبت   نمرات   از محاسبه    پس   كه   است   آن   منزله  ، به    است   شده  درج) 0( عدد صفر    درس   در يك    داوطلب   خام  كه نمره    در مواردي  -2  تبصره

    . است شده) 0( مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده ازپاسخهاي
    .  است  شده  درج»سفيد«   مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك  از سواالت يك  هيچ  به  داوطلب  كه  درمواردي-3  تبصره
   و منفـي     مثبـت    نمرات   از محاسبه    پس   كه   است   آن   منزله  ، به    گرديده   درج   عدد منفي    صورت   به   درس   در يك   داوطلب   خام   نمره  كه   در مواردي  -4  تبصره
  . است شده   مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده  ازپاسخهاي حاصل

 . است  شده  درج)اصلي( شماره داوطلب در رشته امتحاني اول -2
 .   است  شده درجداوطلب  )اصلي( كد و نام رشته امتحاني اول -3
  بتـدا فهرسـت   ا،  1387سال  ) داخل   ناپيوسته ارشد    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   شرايط وضوابط آزمون     كليه   براساس   اينكه  نظر به  -4

   مراحـل   بـراي و   خواهنـد بـود        رشته  مجازبه انتخاب ) اند   قرارگرفته   چندبرابرظرفيت  دررديف   كه  افرادي(افراد   و فقط اين     چندبرابر ظرفيت استخراج    اسامي
 شـده     انجام   علمي   گزينش   براساسن  وضع علمي داوطلبا  گردند، لذا      مي   معرفي  ياعمليتشريحي     درآزمون  ، شركت   عمومي صالحيت بررسي  :شامل  مختلف
  .  است  شده  مشخص درقسمت وضعيت داوطلب در هرگرايشهرگرايش رشته امتحاني،  درمذكور

دررشته هايي كه داراي چند گرايش مي باشد شماره هـاي           (ا گرايشهاي موجود دررشته امتحاني انتخابي داوطلب درج شده است         يگرايش  : گرايش-1-4
  ). مي باشد1 شماره هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره درج شده مطابق با

   هرگـرايش    مربـوط بـراي      با ضرايب    كه  اختصاصي   آزمون  نمره علمي تراز شده حاصل از      %80   براساس   داوطلب   كل   از نمره    است  عبارت : كل نمره -2-4
   .  استتراز شده معدل %20 و   شده محاسبه) باشد  مي گرايش چند  داراي  كه هايي در رشته(

   كـه  هـايي   رشـته  بـراي (  و در هرگـرايش   درسهميه  امتحاني  رشته  كنندگان   شركت   كليه   دربين    داوطلب    از رتبه    است   عبارت :  درسهميه   داوطلب  رتبه -3-4
  .)همان گرايش   كل  نمره باشند، براساس  مي  چند گرايش داراي

ـ (بدون درنظرگرفتن سهميه    درهرگرايش  كليه شركت كنندگان رشته امتحاني      ست ازرتبه داوطلب دربين      ا عبارت: ه بدون سهمي  رتبه داوطلب  -4-4 راي ب
  )رشته هايي كه داراي چند گرايش مي باشند براساس نمره كل همان گرايش

  .رايش باتوجه به سهميهعبارت است از رتبه آخرين داوطلب مجاز به انتخاب رشته در هر گ:  آخرين رتبه مجاز در سهميه-5-4
مجاز يا غير مجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محلهاي گرايش مربوط، بر اساس ضوابطي كه در اين دفترچه راهنمـا                         : نتيجه -6-4

 به رشته امتحـاني مـي باشـد         بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كدرشته محلهايي از گرايش مربوط              . شده است   درج شده، مشخص    
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بديهي است درصورتي كه درستون نتيجه در مقابل گرايش يا گرايـشهايي از رشـته امتحـاني           .درج شده است  » مجاز« نتيجه براي وي كلمه      قسمتكه در   
  .يشهاي غير مجاز نمي باشددرج شده باشد،به منزله آن است كه داوطلب مجازبه انتخاب كدرشته محل ياكدرشته محلهاي گرايش ياگرا»غيرمجاز«كلمه

   در رشـته     داوطلـب   اكتـسابي    نمـرات    بـه    باتوجـه    كـه    است   آن   منزله  بهدرقسمت وضعيت انتخاب رشته داوطلب       »باشيد  ميمجاز« جمله     درج  مفهوم -5
راهنمـا    دفترچـه ايـن    در     ضوابط و شرايط منـدرج      براساسرشته     انتخاب  مجاز به ،   مربوط    و سهميه و گرايش  و يا گرايشهاي موجود در هر رشته             امتحاني

 .  است  شده درج» نيستيدمجاز «   كلمهاين قسمت باشند در  نمي  رشته  انتخاب  مجاز به  كه  از داوطلباني  دسته  آن باشد و براي مي
   : شدهمالاع  معدل-6

به عبارت ديگر همان معدلي كه دركارت ورود به جلـسه درج  . باشد وطلب مي شده بر اساس معدل مندرج در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي دا        مالمعدل اع 
  .گرديده و يا بر اساس درخواست داوطلب اصالح گرديده است

  .مي باشد) 1 صفحه 2تبصره ( معدل اعمال شده براساس معدل تراز شده داوطلبان ):تراز( معدل موثر-7
  :  مهم در رابطه با معدلتذكرات

 بـه ايـن   4 تـا  0 كارشناسـي آنـان بـين        دورهبراي آن دسته از داوطلباني كه معدل فراغت از تحصيل            اعالم شده توجه داشته باشند       معدلدر قسمت   ) 1(
سازمان اعالم شده است، معدل تبديل شده و براي داوطلبان داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته، ميانگين معـدل مقطـع كـارداني و كارشناسـي آنـان درج            

  .شده است
هاي معمول مغاير بوده و يا به عبارت ديگر خارج از رديف معدل معمول بوده است ويا                    با معدل  آناناعالم شده   براي آن دسته از داوطلباني كه معدل        ) 2(

  . در نظر گرفته شده است10اند، حداقل نمره معدل، يعني معدل  معدل خود را به هنگام ثبت نام در اين آزمون اعالم ننموده
نمـره  % 20نمايد، از آنجايي كه نمره كل داوطلبان بر اسـاس     گر توجه آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته را به اين نكته مهم جلب مي                بار دي ) 3(

ـ خود را بـاز بينـي       اعالم شده   نمره آزمون محاسبه گرديده است، پس  الزم است داوطلبان يكبار ديگر معدل              % 80معدل و    ه  در صـورتي كـ     زيـرا ،  دنماين
 يد، بايد عيناً همان معدلي را كه به هنگام ثبت نـام اوليـه در ايـن آزمـون در تقاضـانامه ثبـت نـام                         ن در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار بگير       ان  داوطلب

  .اينترنتي درج نموده ، به موسسه آموزش عالي محل قبولي خود ارائه نمايد
بـا ارسـال تـصوير      الزم اسـت     نيـست،  معدل واقعي آنـان      ،معدل اين   اند،  متوجه شده  خودم شده   اعالدسته ازداوطلباني كه پس ازبررسي معدل         آن :توجه

 31/3/87وكارنامه نتايج اوليه با اين سازمان حداكثر تا         )  دفترچه راهنماي شماره يك درج گرديده      29فرمي كه درصفحه  همانند(گواهي معدل تائيدشده  
التحصيالن معـدل    به ديگر سخن الزم است فارغ     . گرددزم نسبت به اعمال معدل واقعي داوطلب اقدام         از طريق پست سفارشي مكاتبه، تا پس از بررسي ال         

كه در زمان ثبت نـام در ايـن   و دانشجوياني ) با ارسال تصوير مدرك فارغ التحصيلي(كل اكتسابي را بر اساس معدل مندرج در گواهينامه فارغ التحصيلي       
 .رفرم موصوف درج و ارسال نمايند     ددورقم اعشار  و تا  20 تا 0بر مبناي 31/6/86تاريخراتادل واحدهاي گذرانده خود   اند،مع  بودهدانشجوي سال آخر  آزمون  

كـه  ...) پذيرفته شدن،حين تحصيل دردانـشگاه و     ثبت نام، (اي  بديهي است درهرزماني مشخص شود داوطلب معدل واقعي خودرا كتمان نموده، درهرمرحله           
  .گردد گونه اعتراضي از وي سلب ميال بعد محروم خواهد شد و حق هر سباشد، از اين آزمون و آزمون
  :اطالعات رشته امتحاني دوم

با اين تفاوت كه اطالعات مربوط به رشته امتحاني دوم          مي باشد    اطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول               
، وضعيت علمي داوطلب در هر گرايش و وضعيت انتخاب رشته داوطلب بـراي اطـالع                 دوم  كد و نام رشته امتحاني     نمرات اكتسابي، شماره داوطلب،   : شامل

  .اند، درج گرديده است داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده
 :گيرد  مي  زير انجام  نكات  اساس بر  مختلف  آموزشي  در گروههاي  اينترنتي تحصيل  محل انتخاب :  اينترنتي تحصيل  محل انتخاب -9

  دراختيـار آن   org.sanjesh.wwwبـه نـشاني      از طريق پايگاه اينترنتي ايـن سـازمان          دفترچه   اين   همراه   به   تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  فرممنحصراً   - الف
 هـاي     دفترچه   دقيق   بامطالعه   است   الزم  داوطلبان لذا   .شود   مي  باشند، قرارداده  مي رشته   انتخاب به مجاز  اوليه  ايج   نت كارنامه  اساس  بر   كه   ازداوطلباني  دسته

، )نهشـبا (دوم  ، نوبت هاي روزانه دوره از  عالقه  مورد  محلهاي كدرشته  انتخاب  به نسبت، )  دفترچه اين و 1  شماره( تكميلي تحصيالت   ورودي  راهنماي آزمون 
هـاي داراي شـرايط        وهمچنـين رشـته    ، رشته هاي مجازي   و در صورت تمايل نيمه حضوري، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، مراكز پيام نور              

 بـه  را انتخـابي   محلهاي   رشته كد و اقدامكارنامه  » نتيجه« عنوان  باتوجه به مندرجات ذيل    )وجود  در صورت (  محل  رشته كد50حداكثرتاخاص ويا بورسيه    
 . نمايند ،درج اينترنتيرشته  انتخاب  ،درفرم  منديعالقه  ترتيب
 راهنمـاي  دفترچه 1مندرج در صفحه (  امتحاني  كد رشته60از   دريكي)  اول  امتحاني رشته (  اصلي  امتحاني  بررشته  عالوه   كه   از داوطلباني   دسته آن - تبصره

   براسـاس    دارد كه   باشند، ضرورت    مي   رشته  انتخاب   مجاز به   خود   اوليه  كارنامه قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم       توجه با اند و    شده  نيزمتقاضي )ثبت نام 
   دارددرصـورت    ضـرورت   كهدر نظر گرفته شده است         رشته   انتخاب   فرم   فقط يك   نيز   ازداوطلبان  قبيل   اين  برايضمناً  .  نمايند   رشته  ، انتخاب مذكور تبصره
   بـه   اينترنتـي  رشـته   انتخـاب  را درفرم)   دوم  رشته امتحاني  كدرشته( بعدي  رشته  محلهاي وكدرشته )  امتحاني اول رشته( اصلي  رشته   محلهاي  كدرشته تمايل
  .  نمايند درجعالقه    اولويت ترتيب

  و ازطريـق   8/3/78 مـورخ    شـنبه چهار روز 24 حداكثر تاساعت  ،   شده   اعالم  ي زمان   برنامه  اساساينترنتي خود را بر     رشته  فرم انتخاب  بايد  هرداوطلب - ب
 رسيد اسـت ازطريـق سـايت در    ، رقمي كه در حكم   15  رهگيري بديهي است درصورت انجام صحيح انتخاب رشته كد        نمايد،    تكميل سايت اين سازمان    

پيشنهاد مي شود از فرم تكميـل  (.نگهداري نمايدو كد مذكور را يادداشت داي داوطلب بكه. اختيار وي قرار مي گيرد كه نشانگر مراحل طي شده مي باشد       
  ).شده خود پرينت تهيه نمائيد

   تكميـل    بـه    از اقـدام     قبـل   آزمـون    درايـن   كننـده   شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  پزشكي  گروه هاي   دررشته   تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -ج
 و   خـود را مـشخص    وضـعيت   پزشـكي   و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  به  تعهد خدمت بايدازلحاظ طرح    باشندكه   داشته  توجه  نترنتي   اي  رشته  انتخاب  فرم
 .  خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب صورت  در غير اين است  بديهي.  باشند نداشتهبراي ادامه تحصيل   منعي

   انتخـاب   فرم  تكميل  به  از اقدام  قبل  آزمون  در اين كننده شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  دبيري  هاي   در رشته    تحصيلي  درك م   دارنده  داوطلبان -د
  صورت   غيراين در  است  بديهي.  نمايند   خود را مشخص     وضعيت   وپرورش   آموزش   وزارت   به   بايد از لحاظ تعهد خدمت       باشند كه   داشته   توجه  اينترنتي  رشته
 .  خواهد بود  داوطلب شخص  عهده  به  آن عواقب
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  . ت اس  شده   داده   تخصيص   اجرايي   دستگاههاي   بورسيه   عنوان   به   مختلف   آموزشي   گروههاي   تحصيلي   هاي   از رشته    دانشجو در برخي     پذيرش  ظرفيت -هـ
 مربـوط در     دهنـده     بـورس    اجرايي   دستگاههاي  ضوابط اختصاصي   شرايط و    مورد به   حلها بايد برحسب   م  كد رشته   گونه  اين  ازانتخاب   قبل   ازداوطلبان  هريك

 . نمايند ، توجه  است  شده درجانتهاي دفترچه  در  كه ها  رشته  گونه اين
   ازداوطلبـان   هريـك . اسـت    شده   داده   تخصيص  اص شرايط خ    داراي  هاي   يارشته   رشته   عنوان   به   تحصيلي   هاي   ازرشته   دانشجو دربرخي    پذيرش   ظرفيت -و

 انتهاي دفترچـه ها در     رشته  گونه  مربوط در اين     عالي   آموزش   موسسه   شرايط و ضوابط اختصاصي      مورد به    محلها بايدبرحسب    رشته   گونه   اين   ازانتخاب  قبل
  . نمايند توجه

 پروژه شركت نماينـد،     2به انتخاب رشته مي باشند، براساس ضوابط مي توانندحداكثردر         كه مجاز    1358و1357هاي امتحاني     كليه داوطلبان كدرشته  -ز
. ينـد و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقـدام نما            پروژه   2توانند نسبت به انتخاب حداكثر      لذا اين دسته از داوطلبان در صورت تمايل مي        

  و  تشريحي ،پـروژه  ، علمي ،    ضمناً تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمون       .د موارد حذف خواهدگردي   مابقيبيش از دو مورد     انتخاب  صورت  بديهي است در  
سنجش روزدوشنبه مـورخ    به صورت اطالعيه ازطريق نشريه پيك        )1360و1358،  1357،    1351،1352،  1218،  1128كدرشته هاي امتحاني    (عملي يا

  . به اطالع داوطلبان خواهد رسيد20/3/87
داوطلبـان   دسـته از    كل كشور، آن   1364 قانون بودجه سال     49تبصره) الف(براساس تصميم هيات محترم وزيران به استناد بند           :  مهم  رتذك

كـه   1360و1358، 1357،  1351،1352، 1218، 1128تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته دركدرشته هاي امتحاني        ورودي  آزمون  
 قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط نسبت به پرداخـت هزينـه         بايد ، مي باشند  عملي يا  تشريحي، پروژه و    علمي، داراي آزمون 

 ريـال   60000در صورت تمايل به شركت در دو آزمون مبلـغ            (براي هرآزمون معادل سه هزارتومان      ريال30000 مبلغ    به برگزاري آزمون 
 به هنگام دريافت كارت ورود  و قبض پرداختي رااقدامل نزد بانك ملي ايران       خزانه داري ك   748به حساب شماره     )معادل شش هزار تومان   

  . بديهي است درصورت عدم ارائه اين قبض، كارت ورود به جلسه به آنان تحويل نخواهد شد.به جلسه به باجه توزيع كارت تحويل نمايند 
   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي  فرم -10

يلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجـه بـه منـدرجات                       هاي تحص   فرم انتخاب رشته  
باشد لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشـته بـا وارد كـردن شـماره اعتبـاري،            باشند، قابل رويت مي     كارنامه مجاز به انتخاب رشته مي     

ماره پرونده، شماره كاربر، رمز ورود و كد رهگيري ثبت نام اوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت كد رشته محلهاي انتخابي و تكميـل                           ش
 نـام و نـام خـانوادگي،        141منـدرج در صـفحه      مطـابق فـرم پـيش نـويس         (فرم مذكور در مدت زماني كه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، اقـدام نماينـد                    

بـديهي اسـت پـس از تائيـد نهـايي           ). درج شده است  و سهميه ثبت نامي      و كد رشته امتحاني      شماره داوطلب ،  شناسنامه، سال تولد ، شماره پرونده      ارهشم
  رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار آنـان قـرار داده خواهـد شـد در غيـر ايـن صـورت                        15 رهگيريهاي انتخابي توسط داوطلبان، شماره        رشته

در هر دو كد رشته امتحاني نيز       و  ضمناً آن دسته از داوطلباني كه در آزمون دو كد رشته امتحاني شركت كرده               . انتخاب رشته آنان تكميل نگرديده است     
ــه        ــان كلي ــه داوطلب ــن گون ــي خواهندداشــت كــه الزم اســت اي ــرم انتخــاب رشــته اينترنت ــه انتخــاب رشــته شــده باشــند، منحــصراً يــك ف   مجــاز ب

  . محلهاي تحصيلي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در همين يك فرم درج نماينده رشتكد 
، هوشمند پيش بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنـان           كه تا حدودي     سيستم انتخاب رشته  در

د رشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخـاب رشـته نـشده باشـد ويـا                         انتخاب ك  اعالم خطاي    : به عنوان مثال  (تذكر دهد   
، لذا الزم است داوطلبان اين مـورد را نيـز در نظـر              ...)اينكه داوطلب در گرايشي از گرايشهاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و                 

بـه ايـن داوطلـب     سيـستم  بي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامـل نگرديـده و        بديهي است چنانچه داوطل   . داشته باشند 
  .ددا نخواهد  رقمي به عنوان رسيد15 رهگيريشماره 
بـه ترتيـب عالقـه در فـرم         محلهاي انتخابي خود را     رشته  كد  هاي تحصيلي در اينترنت،       گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته         به داوطلبان توصيه مي    :توصيه

براي داوطلبان به هنگام انتخـاب       (ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه             دفترچه درج    اين 141در صفحه نمونه مندرج   
  .اقدام نمايندهاي تحصيلي خود  شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري ) رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد

  .  نيست  تغيير ويا تعويض  قابل  عنوان  هيچ  به كميل ازت پساينترنتي    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  در فرم  مندرج  انتخابي كد محلهاي:تذكر
  :  مهم و يادآوري هاي تذكرات -11
 لذا داوطلباني كه    عنوان گرديده   ب رشته و يا گرايش ديگري        پذيرش با ضراي   ،هاي تحصيلي   برخي رشته در ستون مالحظات     داوطلبان دقت نمايند     -الف

توانند اين گونـه محلهـا را نيـز در صـورت              اند، مي   بر اساس نتيجه مندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده                 
  .تمايل انتخاب نمايند

پس از گرفتن تائيديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، بـه                ر فرم انتخاب رشته اينترنتي    هاي انتخابي درج شده د    با توجه به اينكه كد محل      -ب
هـاي    هاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربـوط بـه كـد رشـته               گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشته           داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي    

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و  ان شهريه دورهمحل دانشگاه، دوره، ميز(انتخابي 
، موظف  باشند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب بارشته قبولي           شوند  پذيرفته 1387دسته ازداوطلباني كه درآزمون تحصيالت تكميلي سال         آن -ج
  .شود نيز توسط دانشجو پرداخت مي) جبراني(نياز پيش  دروس  هزينه و  بودهآموزشي مربوط تشخيص گروه به )جبراني(نيازگذراندن دروس پيش به
توجه بـه محـدوديت امكانـات دانـشگاهها و موسـسات             با ،هدرج گرديد  1387آزمون تحصيالت تكميلي سال      يك گونه كه دردفترچه شماره     همان -د

 تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات              هاي موجود بين   آموزش عالي دولتي از يك سو و لزوم توزيع عادالنه فرصت          
تواننـد بـراي دوره شـبانه درهمـان مقطـع داوطلـب              اين قبيل داوطلبـان مـي     . اند مجاز نيست   اي در همان مقطع گذرانده     دولتي تحصيالت خود را در رشته     

اسـاس   بـر همـين   . ريه دوره شبانه رشته مربوط مي توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهند            شوندويادرصورت قبولي دردوره روزانه به شرط پرداخت شه       
  .رشته هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است اند، براي گذرانده قبالً دردوره شبانه تحصيالت خودرا كه ازدانش آموختگاني آن دسته پذيرش

. باشـد  مـي كارشناسـي   به كسب حدنصاب الزم در آزمون جامع دارندگان مـدرك معـادل               انتخاب رشته دارندگان مدرك معادل كارشناسي منوط       -هـ
  .بايست از انتخاب رشته خودداري نمايند بديهي است در صورت عدم كسب حدنصاب الزم درآزمون مذكور، داوطلبان ذيربط مي
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 پايـان  8/3/78  مـورخ  شـنبه چهار روز24  حداكثرتاسـاعت   انبداوطلصيلي  تح هاي  رشته اينترنتي   انتخاب  زمان ،   شده  بيني   پيش   زماني  برنامه  براساس -و
 اينترنتي   رشته   انتخاب  درفرم و   استخراج   امتحاني  رشته  از را  خود  عالقه  مورد  تحصيليكدرشته محلهاي   ،    دفترچه   اين  مطالعه  با  كه دشو  مي  لذا توصيه  ،دياب مي
  .گردد ميي ادامه مراحل آزمون تلقاني كه درموعد مقرر موفق به انتخاب رشته نشوندبه منزله انصراف ازداوطلبدسته از بديهي است آن ، نمايند درج

   تحـصيل   محـل   يا تأخر كدهاي  تقدم گيرد، لذا ترتيب   مي   انجام   علمي   گزينش   از داوطلبان    هر يك    براي   شده   محاسبه   كل   نمره   بر اساس    اينكه   نظر به  -ز
   بـه    داوطلـب    عالقـه    نـشانگر ترتيـب      تحـصيل    كد محـل     تقدم  و منحصراً    نخواهد داشت    نهايي   درگزينش  ثيريا امتيازي أ ت   هيچگونه  داوطلب  توسط  انتخابي
 . باشد مربوط مي  در محل تحصيل

 عـالي  آمـوزش   موسساتيمه حضوري ،     ن ،عالي آموزش  موسساتها و   دانشگاه)شبانه( دوره هاي نوبت دوم      تحصيلي  محلهاي رشته   كد داوطلبان متقاضي  -ح
   عالي   آموزش   موسسات  شهريه   مبلغ.باشند   مي  شهريه   پرداخت به ملزمهاي مجازي      و دوره  دانشگاه پيام نور   ، خاص شرايط  داراي يا و وغيردولتي   غيرانتفاعي

ها وكد رشته محلهاي مربـوط دربخـش          راه ميزان شهريه اين دوره    هم) شبانه(دوم  نوبت  هاي    دوره  و ضوابط     شرايط   .  است   شده   مربوط،درج  ذيربط درجداول 
ها و كد رشته محلهاي مربوط در بخش سوم، و شرايط و ضوابط دانـشگاه پيـام                   هاي نيمه حضوري همراه ميزان شهريه اين دوره         دوم، شرايط و ضوابط دوره    

شـرايط و ضـوابط دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي               ، اين دفترچـه   رمچهاها و كد رشته محلهاي مربوط در بخش           نور همراه ميزان شهريه اين دوره     
پنجم و شرايط و ضوابط دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي   ها و كد رشته محلهاي مربوط در بخش     غيرانتفاعي وغيردولتي همراه ميزان شهريه اين دوره      

 .درج شده استكد رشته محلهاي مربوط در بخش ششم ها و  هاي مجازي همراه ميزان شهريه اين دوره پذيرنده دانشجو در دوره

 درخواسـت   اساس بر  دفترچه  در اين  مندرج  تحصيلي  محلهاي  از كد رشته  دانشجو در برخي  پذيرش  ظرفيت  كاهش يا و  افزايش    امكان  اينكه   به نظر  –ط
 .گيرد  مي انجام  نهايي   گزينش  تغييريافته   ظرفيت براساس كه  است  بديهي لذا بود، خواهد ذيربط  عالي آموزش  موسسات و دانشگاهها 

  درآزمـون    شـركت   گـردد و حـق       مـي    تلقي »  يكن  لم  كان«  آنان   قبولي   صورت   شوند، در غيراين    التحصيل   فارغ 31/6/1387 بايد حداكثرتا      داوطلبان - ي
   .را نخواهند داشت1387  سال)  داخل   ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره (  تكميلي تحصيالت  ورودي 

 تـاريخ  تا حداكثر   است   ، الزم  دهد  نمي  را   فوق   تا تاريخ    شدن  التحصيل   فارغ   احتمال  لييدال    به   داوطلبي   رشته   انتخاب   فرم  تكميل از بعد كه صورتي در - تبصره
  كـشور   آمـوزش   سنجش  سازمان بهنام   و اطالعات كارت اعتباري ثبت     عكسدار معتبر     ييسا شنا   وياكارت   شناسنامه   اصل   داشتن   همراه  به  با صاً شخ 31/4/7138

 . گـردد    حذف   نهايي   از گزينش    دارد تا   و رسيد دريافت     اقدام  7138   سال   تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون   از گزينش    انصراف  فرم   تكميل   به  نسبت مراجعه و 
 .شد  نخواهد داده  اثر  شود ترتيب  واصل  سازمان  اين بهو يا بعد از تاريخ تعيين شده  ديگر  ازطريق يا  پست طريق از    كه يي درخواستها  به است  بديهي

   رسـت  فه  اسـتخراج  از   پـس   الزم اطالعات  حاوي  اي كارنامه ،1387   تكميلي سال   تحصيالت   ورودي   نهايي درآزمون    گزينش   منظورآگاهي ازنتيجه   به -ك
  . ازطريق سايت اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد  نهايي شدگان قبول
هاي تحصيلي را با موفقيت بـه پايـان برسـانند و مـشكلي بـراي       براي اينكه نحوه انتخاب رشته) باشند   كه مجاز به انتخاب رشته مي      افرادي(داوطلبان   -ل

كليـه   .را بـه دقـت مطالعـه نماينـد        ) ايـن دفترچـه   (هاي تحـصيلي      هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته        يهآنان به وجود نيايد، الزم است اطالع      
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد محلهاي مورد نظر به شرايط اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منـدرج                   

  .هنما توجه نمايند اين دفترچه را7ه در صفح
  و  ازاين آزمون كه باشد،   ...)و      تحصيل  حين ،  شدن  پذيرفته ،  نام  ثبت( درهرمرحله ،   نموده  كتمانعمداً يا سهواً      را قي حقاي   داوطلب   شودكه   مشخص  زمانهر -م

  .گردد  و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي. خواهدشد محروم  بعد  سال آزمون
نمايند، در      دسته از موسسات آموزش عالي كه با شرايط خاص نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي               ط و ضوابط پذيرش دانشجو درآن      شراي :مهم  تذكرخيلي

 ضـمناً  .دن نيـز توجـه داشـته باشـ        آناين دفترچه درج گرديده است كه الزم است داوطلبان قبل از مبادرت به انتخاب رشته به شرايط منـدرج در                     انتهاي  
  .استيحات فوق عالوه بر شرايط و ضوابط كلي آزمون شرايط و توض

  :يادداشت
و يا سايت اين سازمان و در صورت لـزوم          ) هفته نامه خبري و اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور         ( هرگونه تغييرازطريق نشريه پيك سنجش      -1

  . هاي گروهي اعالم خواهد شد از طريق رسانه
ــا شـــماره توان  داوطلبـــان در صـــورت لـــزوم مـــي -2 ــاي نـــد بـ ــا ازطريـــق ســـايت الكترونيكـــي  021 – 88923595 -9تلفنهـ    تمـــاس و يـ

E-mail:public-relations@sanjesh.org     روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كـشور بـا ارسـال            15875 -1365صندوق پستي   و يا با 
  .مدارك مستند مكاتبه نمايند

  
  )واجدين شرايط  وزارت آموزش و پرورشمربوط به (                                 3نمونه فرم شماره 

  ........................ شماره                                                                                                                                                     )فرم شماره سه(
  : ........................تاريخ                                                                                                                                                                           
  موسسه آموزش عالي / دانشگاه 

اداره آموزش و / پيماني)/آزمايشي/قطعي(رسمي مستخدم..............................................................آقاي/حصيل خانمنام وادامه ت ثبت    احتراماً،بدينوسيله
 نتايج كه براساس .............)كدرشته امتحاني(........................................................................ تحصيليدررشته............................استان/ پرورش منطقه 

دوره هاي كارشناسي ارشد (آموزش كشور در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي تحصيالت تكميلي اعالم شده در سايت سازمان سنجش 
  .گردد بالمانع اعالم مي قرار گرفته استآن موسسه آموزش عالي ............... در كد رشته محل  1387سال ) ناپيوسته داخل 

                                                                                        
  ..........................استان / اداره آموزش و پرورش منطقه /  رئيس سازمان                                                                                             
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  موسسات آموزش عالي توضيحات مربوط به دانشگاهها و شرايط وبرخي از  -12
باشد و چنانچـه بـراي يـك كـد محـل              شرايط و ضوابط ذيل به صورت كلي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي                   

داوطلبان الزم است قبل از انتخـاب محـل تحـصيل نـسبت بـه                . يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است       تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات      
  .اقدام نمايندرشته محل موردنظر شناسايي محل تحصيل 

 .هيچگونه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه دانشجويي نخواهد داشت: پژوهشكده ساختمان و مسكن .1
  .باشد  امكانات خوابگاهي ميفاقد: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران .2
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .3
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: پژوهشگاه مواد وانرژي .4
شي دوره مـشاركت نماينـد، ضـمناً        پژوهـ كليه فعاليتهاي آموزشـي و     بصورت تمام وقت بوده ودانشجويان موظفند در       اين پژوهشگاه  حضوردر :پژوهشگاه هوا و فضا    .5

 .باشد پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي
 . هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد:دانشكده فني و مهندسي بناب .6
 .باشد  معذور مي1387ل شدگان دوره كارشناسي ارشد سا به علت محدويت امكانات خوابگاهي از ارائه خوابگاه به پذيرفته: دانشگاه اروميه .7
ضمناً فاقـدامكانات  .باشد خوابگاه ارائه مي نمايدوحداكثر اسكان دانشجويان چهار نيمسال مي)مرد-زن(دانشجويان روزانه% 60تنهابه اين دانشگاه :دانشگاه اصفهان  .8

 .باشد خوابگاهي براي دوره شبانه مي
شده نداشته وخوابگاه به دانشجويان پذيرفته      عهدي درقبال تخصيص خوابگاه به دانشجويان پذيرفته       به دليل محدويت خوابگاه، هيچ ت      :بوعلي سينا همدان  دانشگاه   .9

 .شده داراي رتبه هاي دو رقمي تعلق مي يابد
 .باشد به دليل كمبود فضاي خوابگاهي از واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه و شبانه معذور مي: دانشگاه بيرجند . 10
و تامين خوابگاه . گيرد از دانشجويان روزانه با اولويت رتبه علمي و ساير امتيازات مكتسبه خوابگاه تعلق مي            % 40تنها به :قزوين)ره(ام خميني المللي ام   دانشگاه بين  . 11

 .باشد دوره شبانه به عهده دانشگاه نمي
 .شدگان متاهل جداً معذور است  از واگذاري خوابگاه به پذيرفته:دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي . 12
كـه  ( ودانشجويان رتبه اول ودوم المپيادهاي دانشجوئي كـشوري ) درهرگرايش(به دانشجويان رتبه اول و دوم كارشناسي ارشد كل كشور : انشگاه تربيت مدرس  د . 13

) انشجوييدگرانت (هشيتومان تسهيالت ويژه پژو000/000/2تومان و 000/000/3بلغ  به اين دانشگاه راه يابند به ترتيب مو)باشد آن وزارت علوم برگزاركننده 
ضمناً به دانـشجويان ورودي  ).  ضريبي از مبلغ مذكور اختصاص خواهد يافتيت مدرس تنها برگزار كننده مي باشدهايي كه دانشگاه ترب در رشته .(دهد  اختصاص مي 

 .دبوددهد و اسكان در تهران به عهده خود دانشجويان خواه خوابگاه نمي)مرد-زن( اعم از مجرد ومتاهل 1387مهر 
 .باشد شبانه مي براي دوره خوابگاهفاقدهابه درصدي ازدانشجويان روزانه خوابگاه واگذارمي گرددو تن باتوجه به محدوديت خوابگاه :تهران-دانشگاه تربيت معلم . 14
 . ندارد78-79تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم در سال تحصيلي : دانشگاه تهران . 15
 .باتوجه به كمبودامكانات خوابگاهي اين دانشگاه قادربه ارائه خوابگاه به دانشجويان غيربورسيه نخواهد بود:لوم دريائي چابهاري وعدانشگاه دريانورد . 16
 .نمايد هيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي جهت دانشجويان دوره شبانه ارائه نمي: دانشگاه رازي كرمانشاه . 17
 .شود داوطلبان موضوع فوق را مد نظر قرار دهند لذا توصيه مي.نداردذهاب رااياب ووات رفاهي ازقبيل خوابگاه، غذا هيچگونه تعهدي درتامين امكان:دانشگاه زنجان . 18
ضـمناً  . باشـد  نيمسال اول ممنوع مي مرخصي و مهمان درهمچنين. باشد شدگان اين دانشگاه ممنوع مي هرگونه نقل و انتقال پذيرفته    : دانشگاه سيستان و بلوچستان    . 19

دانشجويان %40و به دليل كمبودخوابگاه درصورت امكان به.متمركزرا ندارد روزانه، شبانه،بومي ونيمه از خوابگاهي براي واگذاري به دانشجويان متاٌهل اعم  هيچگونه  
 .شود روزانه بر اساس امتياز بندي خوابگاه واگذار مي

 .جويان دوره شبانه كارشناسي ارشد معذور مي باشدباتوجه به محدوديت امكانات ازواگذاري خوابگاه به دانش: سمناندانشگاه  . 20
 .مند خواهند بود دانشجويان از تسهيالت درماني دانشگاه بهره:دانشگاه شاهد . 21
 .باشد  فاقد خوابگاه و سلف سرويس مي:دانشگاه صنايع و معادن ايران . 22
 .باشد  فاقد خوابگاه براي دوره شبانه  مي:دانشگاه صنعتي اصفهان . 23
 .باشد  فاقد خوابگاه براي پذيرفته شدگان دوره شبانه مي:يركبيردانشگاه صنعتي ام . 24
وبه دانشجويان نوبت دوم به هـيچ عنـوان         .  دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه را ندارد           :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي     . 25

 .خوابگاه تعلق نخواهد گرفت
 .تعلق نخواهدگرفت)شبانه(توانند دو نيمسال ازخوابگاه استفاده نمايند وخوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  دوره روزانه صرفاًميداوطلبان:دانشگاه صنعتي شاهرود . 26
ت  وبا توجه به محـدودي  نخواهد داشت)شبانه( به هيچ وجه امكان تامين مسكن، خوابگاه و ساير امور رفاهي را براي دانشجويان نوبت دوم:دانشگاه صنعتي شريف  . 27

 .نمرات علمي برتر خواهد بوددر واگذاري خوابگاه اولويت با خوابگاه براي دانشجويان دوره روزانه نيز 
 .نخواهد داشت) شبانه( دانشگاه به هيچ وجه امكان خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم:دانشگاه علم و صنعت ايران . 28
 . هيچگونه تعهدي در قبال امكانات رفاهي و خوابگاهي ندارد: مالثاني اهواز–دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين  . 29
شدگان براساس اولويت خوابگاه تعلـق خواهـدگرفت، و در كـل              توجه به كمبودخوابگاه به تعدادي ازپذيرفته      با :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان       . 30

 .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درزمينه تامين خوابگاه ندارد
 . امكان تامين خوابگاه و ساير تسهيالت و امكانات رفاهي براي دانشجويان شبانه وجود ندارد:علوم و فنون دريائي خرمشهردانشگاه  . 31
 . فاقد امكانات خوابگاهي است:دانشگاه قم . 32
نـشجوي دوره شـبانه هماننـد       گرددودا  به صورت مشترك درصبح و عصرتـشكيل مـي        ) شبانه(كالسهاي آموزشي دوره روزانه و نوبت دوم      :  رشت -دانشگاه گيالن  . 33

همچنين درخواستهاي انتقـال و  . دانشجوي دوره روزانه دركليه مراحل تحصيل تمام وقت است و حضور وي درتمامي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي دوره الزامي است  
ضمناً دانشگاه گيالن بـا توجـه بـه محـدوديت           . گيرد   نمي ميهمان پذيرفته شدگان دانشگـاه گيالن و ساير دانشگاههـا، در اولين نيمسال تحصيـل مورد بررسي قرار              

شايان ذكر است خوابگاههاي غيردولتي با ضوابط دانشگاه براي اسكان دانشجويان دختر با . خوابگاه تعهدي براي واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره روزانه ندارد 
 .كند هاي نوبت دوم و نيمه حضوري خوابگاه واگذار نمي ورهولي به د. هاي تعيين شده در سطح شهر راه اندازي شده است هزينه

 .باتوجه به محدوديت خوابگاه اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد: دانشگاه مازندران .34
 .باشد خوابگاه در حد مقدورات مي: دانشگاه هنراصفهان . 35
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: دانشگاه هنرتهران . 36
خوابگاه براي كليه دانشجويان زن وجود داردبه دانشجويان دريك نوبت در سلف سرويس موسسه با               : آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خيام مشهد     موسسه   . 37

 .توانند از وام شهريه استفاده نمايند وكليه دانشجويان مي. شود اخذ بهاء غذا داده مي
به كليه دانشجويان پذيرفته شده زن خوابگاه تعلق خواهدگرفت ضمناً تهيه موادو وسـايل مـصرف                :تبريزاكرم    تفاعي وغيردولتي نبي  موسسه آموزش عالي غيران    . 38

همچنـين بـا تقاضـاي مهمـان و انتقـالي هيچكـدام از       .باشد و موسسه تعهدي در اين مـورد نـدارد        مربوط به كارگاههاي عمومي وتخصصي به عهده خود دانشجو مي         
 .واهد شدشده موافقت نخ دانشجويان پذيرفته

 ،نامه  پايان يا يقاتي درطول دوره تحصيل خودو    هاي تحق   دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه     :يزد-غيردولتي جهاددانشگاهي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و     . 39
 .مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردارخواهند شد

  .نمايند مراجعه ir.ac.Qeshm.wwwموسسه به آدرس اطالعات بيشتربه پايگاه اطالعاتي كسب داوطلبان براي: قشمغيردولتيوغيرانتفاعيموسسه آموزش عالي  .40
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هاي تحصيلي دوره هاي روزانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم انسانيمحل كد رشته - 1جدول شماره  
   زبان وادبيات فارسي- 1101

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1001 دانشگاه اراك 5 0 
 1002 دانشگاه اروميه 12 0 
 1003 دانشگاه اصفهان 33 0 

)س(دانشگاه الزهرا 9 0 فقط زن  1004 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  1005 دانشگاه ايالم 8 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 8 0   1006 
 1007 دانشگاه بيرجند 15 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1008 
 1009 دانشگاه تبريز 7 0 
 1010 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 1011 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 8 0 
 1012 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 6 0 
ندانشگاه تهرا 20 0   1013 
 1014 دانشگاه رازي كرمانشاه 10 0 
 1015 دانشگاه زنجان 10 0 
 1016 دانشگاه سيستان وبلوچستان 24 0 

 1017 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ايرانشهر
 1018 دانشگاه شهركرد 10 0 
 1019 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 
 1020 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1021 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
 1022 دانشگاه شيراز 15 0 

 1023 دانشگاه شيراز 5 0 محل تحصيل مركزآموزش عالي كازرون
 1024 دانشگاه عالمه طباطبايي 24 0 
 1025 دانشگاه فردوسي مشهد 14 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1026 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1027 دانشگاه قم 4 0 

 1028 دانشگاه كاشان 7 0 
 1029 دانشگاه كردستان 12 0 
 1030 دانشگاه گيالن 10 0 
 1031 دانشگاه لرستان 10 0 
 1032 دانشگاه مازندران 10 0 
 1033 دانشگاه محقق اردبيلي 10 0 
 1034 دانشگاه هرمزگان 4 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 6 0   1035 
 1036 دانشگاه ياسوج 6 0 
 1037 دانشگاه يزد 14 0 

 1038 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 10 0 فاقدخوابگاه

  ادبيات تطبيقي- 1101
باضرايب رشته زبان وادبيات فارسي-)عربي-فارسي(  1039 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 يات مقاومت ادب- 1101
 1040 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

  جغرافياي طبيعي- 1102
 1041 دانشگاه اصفهان 15 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

 1042 دانشگاه اصفهان 10 0 گرايش ژئومورفولوژي
ريزي محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه   1043 دانشگاه تبريز 6 0 

 1044 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش ژئومورفولوژي
 1045 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1046 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
محدوديت خوابگاه- كرج-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي  1047 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

قليم شناسيگرايش ا  1048 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 
 1049 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 7 0 گرايش ژئومورفولوژي
اه تهراندانشگ 3 0 گرايش اقليم شناسي  1050 
 1051 دانشگاه تهران 4 0 گرايش ژئومورفولوژي

 1052 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
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  جغرافياي طبيعي- 1102ادامه
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   صيلدانشگاه محل تح
 تحصيل

 1053 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
 1054 دانشگاه زنجان 8 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
 1055 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
 1056 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
 1057 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي

 1058 دانشگاه محقق اردبيلي 10 0 گرايش اقليم شناسي
 1059 دانشگاه يزد 5 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  برنامه ريزي توريسم- جغرافيا- 1102
 1060 دانشگاه زنجان 3 0 باضرايب رشته جغرافياي طبيعي

  جغرافياوبرنامه ريزي روستايي- 1102
 1061 دانشگاه اصفهان 14 0 
 1062 دانشگاه بيرجند 6 0 
 1063 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 1064 دانشگاه تهران 6 0 
 1065 دانشگاه زابل 4 0 
 1066 دانشگاه زنجان 8 0 
 1067 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 1068 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1069 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  جغرافياوبرنامه ريزي شهري- 1102
 1070 دانشگاه اصفهان 21 0 
 1071 دانشگاه تبريز 5 0 
 1072 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1073 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
محدوديت خوابگاه-حل تحصيل كرجم  1074 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 
 1075 دانشگاه تهران 6 0 
 1076 دانشگاه زابل 4 0 
 1077 دانشگاه زنجان 8 0 
گاه سيستان وبلوچستاندانش 6 0   1078 
 1079 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1080 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
 1081 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  جغرافياي سياسي- 1102
 1082 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 1083 دانشگاه تهران 4 0 
 1084 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
 1085 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

  جغرافياي نظامي- 1102
انتهاي دفترچهشرايط در-ويژه پرسنل رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي-فقط مرد )ع(دانشگاه امام حسين  15 0   1086 

  سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي- 1103
 1087 دانشگاه تبريز 3 0 

 1088 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 گرايش مطالعات منابع آب وخاك
شگاه تهراندان 3 0   1089 

 1090 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش منابع آب وخاك
 1091 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

  زبان وادبيات عرب- 1104
 1092 دانشگاه اراك 4 0 
 1093 دانشگاه اصفهان 25 0 

)س(دانشگاه الزهرا 4 0 فقط زن  1094 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   1095 
ينـقزو)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1096 

 1097 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 گرايش ادبيات عربي
 1098 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1099 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 
 1100 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 13 0 
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  زبان وادبيات عرب- 1104ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1161 دانشگاه تهران 15 0 
 1162 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
 1163 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 1164 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1165 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 1166 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1167 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1168 دانشگاه قم 4 0 

 1169 دانشگاه كاشان 4 0 
 1170 دانشگاه كردستان 8 0 
 1171 دانشگاه لرستان 3 0 
 1172 دانشگاه يزد 7 0 

گيپژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهن 10 0 فاقدخوابگاه  1173 

  مترجمي زبان عربي- 1104
 1174 دانشگاه اصفهان 12 0 
 1175 دانشگاه تهران 15 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1176 دانشگاه تهران 5 0 

  علوم اقتصادي- 1105
 1177 دانشگاه اروميه 9 0 
 1178 دانشگاه اصفهان 33 0 

)س(دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  1179 
همدان-علي سينادانشگاه بو 7 0   1180 
 1181 دانشگاه تبريز 8 0 
 1182 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1183 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1184 دانشگاه تهران 15 0 

 1185 دانشگاه تهران 8 0 گرايش اقتصادمحيط زيست
 1186 دانشگاه رازي كرمانشاه 6 0 
 1187 دانشگاه سمنان 5 0 
 1188 دانشگاه سيستان وبلوچستان 10 0 
 1189 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 1190 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1191 دانشگاه شهيدچمران اهواز 9 0 
 1192 دانشگاه شيراز 7 0 
 1193 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 
 1194 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

ط زيستگرايش اقتصادمحي  1195 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 
 1196 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 1197 دانشگاه مازندران 11 0 
 1198 دانشگاه يزد 7 0 

فاقدخوابگاه-گرايش اقتصادنظري  1199 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 8 0 

  توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي- 1105
 1200 دانشگاه اصفهان 17 0 

)س(دانشگاه الزهرا 0 10 فقط زن  1221 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 7 0   1222 
 1223 دانشگاه تبريز 8 0 
 1224 دانشگاه تهران 8 0 
 1225 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

  برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي- 1105
 1226 دانشگاه شهيدبهشتي 0 8 

  اقتصادانرژي- 1105
 1227 دانشگاه تهران 8 0 

رك دانشگاه تربيت مدرسبا همكاري مشت )شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  8 0   1228 
 1229 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  اقتصادوتجارت الكترونيك- 1105
 1230 دانشگاه تهران 5 0 



 روزانه                                                                                                      11 صفحه

   تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1231 دانشگاه اصفهان 10 0 
 1232 دانشگاه بيرجند 6 0 
 1233 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
ستاندانشگاه كرد 6 0   1234 

 فيزيولوژي ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 1235 دانشگاه اراك 3 0 
 1236 دانشگاه اروميه 3 0 
 1237 دانشگاه اصفهان 17 0 

)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  1238 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   1239 
 1240 دانشگاه تبريز 8 0 

دبيرشهيدرجاييدانشگاه تربيت  10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش  1241 
 1242 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1243 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 1244 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 
 1245 دانشگاه تهران 3 0 
 1246 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 1247 دانشگاه شهركرد 3 0 
 1248 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 1249 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 1250 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
اه شيرازدانشگ 5 0   1371 
 1372 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 1373 دانشگاه گيالن 11 0 
 1374 دانشگاه مازندران 4 0 
 1375 دانشگاه محقق اردبيلي 8 0 

 بيومكانيك ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   1376 

 رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 1377 دانشگاه اروميه 3 0 
 1378 دانشگاه تهران 5 0 
 1379 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 1380 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 1381 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 1382 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 

 ركات اصالحي و آسيب شناسيح- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 1383 دانشگاه اراك 3 0 
 1384 دانشگاه اصفهان 17 0 
 1385 دانشگاه تهران 3 0 
 1386 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
 1387 دانشگاه شهركرد 2 0 
 1388 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 1389 دانشگاه گيالن 5 0 

 مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 1390 دانشگاه اروميه 7 0 
 1391 دانشگاه اصفهان 7 0 
 1392 دانشگاه تبريز 6 0 
 1393 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1394 دانشگاه تربيت معلم تهران 8 0 
 1395 دانشگاه تهران 5 0 
 1396 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 1397 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 1398 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
 1399 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 
 1400 دانشگاه گيالن 6 0 
 1431 دانشگاه مازندران 2 0 



  12 صفحه                                                                                               روزانه

  تاريخ ايران باستان- تاريخ - 1107
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1432 دانشگاه تهران 5 0 
 1433 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 تاريخ ايران اسالمي- تاريخ - 1107
 1434 دانشگاه اصفهان 26 0 

)س(دانشگاه الزهرا 0 6 فقط زن  1435 
 1436 دانشگاه بيرجند 6 0 
ـقزوين)ره(للي امام خميني دانشگاه بين الم 7 0   1437 
 1438 دانشگاه تبريز 5 0 
 1439 دانشگاه تهران 5 0 
 1440 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 1441 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1442 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
 1443 دانشگاه شيراز 6 0 
 1444 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 1445 دانشگاه لرستان 7 0 

 1446 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 8 0 فاقدخوابگاه

 مطالعات خليج فارس- تاريخ- 1107
 1447 دانشگاه اصفهان 14 0 
 1448 دانشگاه تهران 5 0 
 1449 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 مطالعات قفقاز و آسياي مركزي- تاريخ- 1107
 1450 دانشگاه تهران 5 0 

 اسناد ومدارك آرشيوي- تاريخ- 1107
شگاه تهراندان 5 0   1451 

 تاريخ انقالب اسالمي- تاريخ- 1107
ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1452 

انتهاي دفترچهشرايط در وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  15 0   1453 

 تاريخ اسالم- تاريخ - 1107
 1454 دانشگاه اصفهان 15 0 

)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1455 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1456 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 12 

 1457 دانشگاه تهران 5 0 
 1458 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1459 دانشگاه شيراز 5 0 

  تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي- 1107
 1460 دانشگاه زنجان 5 0 با ضرايب گرايش تاريخ اسالم

 تاريخ عمومي جهان- تاريخ - 1107
 1461 دانشگاه تبريز 5 0 

 مردم شناسي- علوم اجتماعي - 1108
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   1462 
 1463 دانشگاه تهران 6 0 

 جمعيت شناسي- علوم اجتماعي - 1108
 1464 دانشگاه تهران 5 0 
 1465 دانشگاه شيراز 3 0 
 1466 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 5 

 جامعه شناسي- علوم اجتماعي - 1108
 1467 دانشگاه اصفهان 20 0 

)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1468 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   1469 
 1470 دانشگاه تبريز 4 0 
 1471 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1472 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1473 دانشگاه تهران 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  1474 دانشگاه شاهد 8 0 
 1475 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 



 روزانه                                                                                                      13 صفحه

 جامعه شناسي- علوم اجتماعي - 1108ادامه
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   حل تحصيلدانشگاه م
 تحصيل

هيدچمران اهوازدانشگاه ش 5 0   1476 
 1477 دانشگاه شيراز 8 0 
 1478 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 
 1479 دانشگاه كردستان 6 0 
 1480 دانشگاه گيالن 8 0 
 1481 دانشگاه مازندران 9 0 
 1482 دانشگاه ياسوج 6 0 
 1483 دانشگاه يزد 7 0 

 وستاييتوسعه ر- علوم اجتماعي - 1108
 1484 دانشگاه تهران 4 0 گرايش توسعه اجتماعي
 1485 دانشگاه تهران 4 0 گرايش مديريت توسعه

 برنامه ريزي رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي - 1108
 1486 دانشگاه تهران 5 0 
 1487 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

  جامعه شناسي انقالب اسالمي- 1108
انتهاي دفترچهشرايط در  1488 دانشگاه شاهد 7 0 
انتهاي دفترچهشرايط در وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  8 0   1489 

 مطالعات فرهنگي- علوم اجتماعي - 1108
 1490 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

  مطالعات آمريكاي شمالي- 1108
 1491 دانشگاه تهران 4 0 

  مطالعات جوانان- 1108
 1492 دانشگاه تهران 5 0 

  برنامه ريزي توسعه منطقه اي- 1108
 1493 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

  فرهنگ وزبانهاي باستاني- 1109
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   1494 
 1495 دانشگاه تبريز 5 0 
 1496 دانشگاه تهران 7 0 

 1497 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 محل تحصيل مركز آموزش عالي ايرانشهر
 1498 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 
 1499 دانشگاه شيراز 7 0 
 1500 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

 1501 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 8 0 فاقدخوابگاه

 ي زبان شناسي همگان- 1110
 1502 دانشگاه اصفهان 14 0 

)س(دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  1503 
همدان-وعلي سينادانشگاه ب 4 0   1504 
 1505 دانشگاه بيرجند 6 0 
 1506 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 
 1507 دانشگاه تهران 10 0 
 1508 دانشگاه رازي كرمانشاه 6 0 

 1509 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 باهمكاري دانشگاه تهران
 1510 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 
 1511 دانشگاه شيراز 5 0 
 1512 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 1513 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 1514 دانشگاه كردستان 6 0 

 1515 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 7 0 فاقدخوابگاه

  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان- 1110
 1516 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 
 1517 دانشگاه شيراز 4 0 
 1518 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 1519 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 



  14 صفحه                                                                                               روزانه

  علوم قرآن وحديث- الهيات ومعارف اسالمي - 1111
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1520 دانشگاه اصفهان 23 0 
)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  1521 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-ه متاهليفاقدخوابگا  1522 دانشگاه ايالم 4 0 
 1523 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
ندانشگاه تربيت معلم آذربايجا 4 0   1524 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1525 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 
 1526 دانشگاه تهران 10 0 

 1527 دانشگاه تهران 6 0 محل تحصيل قم 
 1528 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
 1529 دانشگاه شيراز 5 0 
 1530 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1531 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1532 دانشگاه قم 4 0 

 1533 دانشگاه كاشان 6 0 
 1534 دانشگاه مازندران 4 0 

  علوم قرآن وحديث- 1111
ـقزوين)هر(دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   1535 
 1536 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  1537 دانشگاه مذاهب اسالمي 12 0 
 1538 دانشگاه يزد 5 0 محل تحصيل واحدميبد دانشگاه يزد

  فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب علوم قرآن وحديث  1539 دانشگاه مذاهب اسالمي 4 0 

  فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب علوم قرآن وحديث  1540 دانشگاه مذاهب اسالمي 4 0 

 ي فقه مقارن وحقوق جزاي اسالم- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب علوم قرآن وحديث ذاهب اسالميدانشگاه م 4 0   1541 

 علوم قرآن- علوم قرآني- 1111
فقط زن-محل تحصيل واحدتهران-علوم قرآن مجيد  1542 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط مرد-حل تحصيل واحدتهرانم-علوم قرآن مجيد  1543 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط زن-محل تحصيل واحدقم-علوم قرآن مجيد  1544 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط مرد-محل تحصيل واحدقم-علوم قرآن مجيد  1545 دانشكده علوم قرآني 5 0 

  معارف نهج البالغه- 1111
 1546 دانشگاه كاشان 4 0 

  نهج البالغه- 1111
ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0 باضرايب معارف نهج البالغه  1547 

 تفسيرقرآن مجيد- علوم قرآني- 1111
فقط زن-محل تحصيل واحدتهران-تفسير قرآن مجيد  1548 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط مرد-رانمحل تحصيل واحدته-تفسير قرآن مجيد  1549 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط زن-محل تحصيل قم-تفسيرقرآن مجيد  1550 دانشكده علوم قرآني 5 0 
فقط مرد-محل تحصيل قم-تفسيرقرآن مجيد  1551 دانشكده علوم قرآني 5 0 

 فقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1112
)س(دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  1552 

ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1553 
 1554 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 5 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج اه تربيت معلم تهراندانشگ 10 0   1555 
 1556 دانشگاه تهران 8 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1557 دانشگاه تهران 6 0 
 1558 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 
 1559 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1560 دانشگاه فردوسي مشهد 14 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1561 دانشگاه قم 4 0 
خوابگاهفاقد-فقط مرد  1562 دانشگاه قم 4 0 

 1563 دانشگاه يزد 9 0 
وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  15 0  دفترچهانتهايشرايط در  1564 

  فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي- 1112
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي  1565 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 



 روزانه                                                                                                      15 صفحه

   فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي- 1112
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي  1566 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 

  فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي- 1112
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي  1567 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 

  فقه وحقوق اسالمي- 1112
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب رشته فقه ومباني اسالمي  1568 مدرسه عالي شهيدمطهري 15 0 

  فلسفه وكالم اسالمي- 1113
فلسفه وحكمت اسالمي-معارف اسالميباضرايب الهيات و-گرايش كالم اسالمي  1569 دانشگاه اصفهان 9 0 

  شيعه شناسي- 1113
فاقدخوابگاه-فقط مرد- فلسفه وحكمت اسالمي-باضرايب الهيات ومعارف اسالمي-گرايش كالم  1570 دانشگاه قم 6 0 

 فلسفه وكالم اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1113
 1571 دانشگاه اصفهان 18 0 

)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  1572 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي انشگاه ايالمد 5 0   1573 

 1574 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1575 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

 1576 دانشگاه تهران 10 0 
 1577 دانشگاه زنجان 7 0 
 1578 دانشگاه شيراز 5 0 
 1579 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 1580 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1581 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1582 دانشگاه قم 4 0 

 1583 دانشگاه كاشان 3 0 

  عرفان اسالمي- 1113
انتهاي دفترچهشرايط در-فلسفه وحكمت اسالمي- باضرايب رشته الهيات و معارف اسالمي وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  7 0   1584 

  فلسفه وحكمت اسالمي- 1113
ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1585 

 1586 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
انتهاي دفترچهشرايط در  1587 مدرسه عالي شهيدمطهري 12 0 

 اديان وعرفان- الهيات ومعارف اسالمي - 1114
)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1588 

 1589 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 0 3 
 1590 دانشگاه تهران 7 0 
 1591 دانشگاه سمنان 6 0 
 1592 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 1593 دانشگاه كاشان 3 0 

 تاريخ وتمدن ملل اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1114
)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  1594 

ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   1595 
 1596 دانشگاه تهران 7 0 
 1597 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  عرفان اسالمي- 1114
انتهاي دفترچهشرايط در وانقالب اسالمي)س( خميني پژوهشكده امام 7 0   1598 

 فقه شافعي- الهيات ومعارف اسالمي - 1115
 1599 دانشگاه تهران 5 0 فقط براي اهل تسنن

  فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي- 1115
انتهاي دفترچهشرايط در-)فقط براي اهل تسنن(باضرايب گرايش فقه شافعي  1600 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 

  فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي- 1115
دفترچهانتهاي شرايط در-)فقط براي اهل تسنن(باضرايب گرايش فقه شافعي  1601 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 

  فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي- 1115
انتهاي دفترچهشرايط در-)فقط براي اهل تسنن(باضرايب گرايش فقه شافعي  1602 دانشگاه مذاهب اسالمي 8 0 

  فلسفه- 1116
 1603 دانشگاه اصفهان 28 0 گرايش فلسفه غرب

ـقزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1604 
 1605 دانشگاه تبريز 9 0 



  16 صفحه                                                                                               روزانه

  فلسفه- 1116ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1606 دانشگاه تهران 8 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1607 دانشگاه تهران 5 0 

 1608 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 1609 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

 منطق- فلسفه - 1116
 1610 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
شگاه عالمه طباطباييدان 6 0   1611 

  فلسفه دين- 1116
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1612 دانشگاه تهران 5 0 

 1613 دانشگاه زنجان 5 0 
 1614 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  اخالق- 1116
فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي  1615 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي  1616 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق  1617 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق  1618 دانشگاه قم 4 0 

 برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي - 1117
 1619 دانشگاه اصفهان 16 0 
 1620 دانشگاه تهران 7 0 
 1621 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 
 1622 دانشگاه كردستان 8 0 
 1623 دانشگاه مازندران 5 0 

 برنامه ريزي درسي- علوم تربيتي - 1117
)س(دانشگاه الزهرا 0 8 فقط زن  1624 

 1625 دانشگاه بيرجند 6 0 
 1626 دانشگاه تبريز 8 0 

 1627 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1628 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  1629 دانشگاه شاهد 5 0 
 1630 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 1631 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
 1632 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش- 1117
 1633 دانشگاه اصفهان 6 0 

)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  1634 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي  1635 

 1636 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
وديت خوابگاهمحد-محل تحصيل كرج  1637 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

 1638 دانشگاه تهران 7 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  1639 دانشگاه شاهد 8 0 

 1640 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 1641 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 1642 دانشگاه شيراز 7 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي

ميگرايش تعليم وتربيت اسال  1643 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 
 1644 دانشگاه مازندران 4 0 

  مديريت آموزشي- 1117
 1645  اروميهدانشگاه 6 0 
 1646 دانشگاه اصفهان 10 0 

)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  1647 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط زن )ع(دانشگاه امام صادق  14 0   1648 

 1649 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1650 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

 1651 دانشگاه تهران 7 0 
 1652  سمناندانشگاه 5 0 
 1653 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 



 روزانه                                                                                                      17 صفحه

  مديريت آموزشي- 1117ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1654 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 1655 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1656 دانشگاه شيراز 10 0 
 1657 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 7 
 1658 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 1659 دانشگاه كردستان 8 0 

 آموزش بزرگساالن- علوم تربيتي - 1117
 1660 دانشگاه تهران 7 0 
 1661 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

  تحقيقات آموزشي- 1117
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1662 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

ه تهراندانشگا 7 0   1663 
 1664 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1665 دانشگاه هرمزگان 4 0 

 تكنولوژي آموزشي- علوم تربيتي - 1117
 1666 دانشگاه اراك 4 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1667 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 1668 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 

  مديريت وبرنامه ريزي آموزش عالي- 1117
 1669 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

  روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي- 1118
 1670 دانشگاه اصفهان 13 0 
 1671 دانشگاه تهران 7 0 
 1672 دانشگاه شيراز 5 0 
 1673 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 
 1674 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 10 0 

  روانشناسي تربيتي- 1118
)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1675 

 1676 دانشگاه بيرجند 6 0 
 1677 دانشگاه تبريز 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1678 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 
 1679 دانشگاه تهران 7 0 
 1680 دانشگاه سمنان 5 0 
 1681 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 1682 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1683 دانشگاه شيراز 12 0 
باطباييدانشگاه عالمه ط 12 0   1684 
 1685 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 
 1686 دانشگاه يزد 6 0 

 وراهنمايي مشاوره - 1118
)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1687 

 1688 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 

  مشاوره- 1118
يش مشاوره خانوادهگرا  1689 دانشگاه اصفهان 12 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش مشاوره خانواده هراندانشگاه تربيت معلم ت 7 0   1690 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش مشاوره شغلي  1691 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 

 1692 دانشگاه تهران 7 0 گرايش مشاوره مدرسه
 1693 دانشگاه شهيدبهشتي 6 0 گرايش مشاوره خانواده
 1694 دانشگاه شهيدبهشتي 6 0 گرايش مشاوره مدرسه
 1695 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 گرايش مشاوره خانواده
 1696 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 گرايش مشاوره شغلي

 1697 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 گرايش مشاوره مدرسه
دوسال سابقه كاري درزمينه تخصصي-گرايش توانبخشي  1698 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 6 0 

دوسال سابقه كاري درزمينه تخصصي-رايش خانوادهگ  1699 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 6 0 
دوسي مشهددانشگاه فر 6 0 گرايش مشاوره خانواده  1700 
 1701 دانشگاه هرمزگان 3 0 گرايش مشاوره خانواده



  18 صفحه                                                                                               روزانه

   علوم كتابداري واطالع رساني- 1119
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1702 دانشگاه اصفهان 7 0 
 1703 دانشگاه اصفهان 7 0 گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي

)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  1704 

 1705 دانشگاه بيرجند 4 0 

ربيت مدرسدانشگاه ت 6 0   1706 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1707 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 1708 دانشگاه تهران 7 0 

 1709 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 

 1710 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 1711 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي

 1712 دانشگاه شيراز 10 0 

 1713 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 

شگاه فردوسي مشهددان 8 0   1714 
فاقدخوابگاه-فقط زن  1715 دانشگاه قم 3 0 

  آموزش زبان فرانسه- 1120
 1716 دانشگاه اصفهان 8 0 

 1717 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
ي دفترچهانتهاشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1718 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

  مطالعات فرانسه- 1120
 1719 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته آموزش زبان فرانسه

  زبان وادبيات فرانسه- 1120
 1720 دانشگاه اصفهان 26 0 

 1721 دانشگاه تبريز 5 0 

 1722 دانشگاه تهران 5 0 

 1723 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 

 1724 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 

 1725 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  مطالعات فرانسه- 1120
 1726 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته زبان وادبيات فرانسه

  مترجمي زبان فرانسه- 1120
 1727 دانشگاه تهران 0 4 

 1728 دانشگاه شهيدبهشتي 0 10 

 1729 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 ش زبان انگليسي آموز- 1121
 1730 دانشگاه اراك 3 0 باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس

 1731 دانشگاه اروميه 5 0 

 1732 دانشگاه اصفهان 15 0 
)س( الزهرادانشگاه 4 0 فقط زن  1733 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  1734 دانشگاه ايالم 4 0 

 1735 دانشگاه تبريز 5 0 
 1736 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

 1737 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 6 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1738 دانشگاه تربيت معلم تهران 8 0 

گاه تربيت معلم سبزواردانش 8 0   1739 

 1740 دانشگاه تهران 8 0 

 1741 دانشگاه زنجان 7 0 

 1742 دانشگاه سمنان 5 0 

 1743 دانشگاه شهركرد 3 0 

 1744 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

 1745 دانشگاه شهيدبهشتي 9 0 

 1746 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 

 1747 دانشگاه شيراز 15 0 

 1749 دانشگاه عالمه طباطبايي 16 0 



 روزانه                                                                                                      19 صفحه

  آموزش زبان انگليسي- 1121ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1750 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

 1751 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

 1752 دانشگاه كاشان 4 0 

 1753 دانشگاه گيالن 7 0 

 1754 دانشگاه مازندران 4 0 

 1755 دانشگاه يزد 7 0 

  مطالعات بريتانيا- 1121
 1756 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته آموزش زبان انگليسي

  زبان وادبيات انگليسي- 1121

 1757 دانشگاه اصفهان 6 0 

 1758 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 4 0 

 1759 دانشگاه تهران 7 0 

 1760 دانشگاه شهيدبهشتي 9 0 

 1761 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 1762 دانشگاه شيراز 5 0 

 1763 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 

انشگاه لرستاند 5 0   1764 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 4 0   1765 

  مطالعات بريتانيا- 1121
 1766 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته زبان وادبيات انگليسي

 نگليسي مترجمي زبان ا- 1121

 1767 دانشگاه اصفهان 17 0 

 1768 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

اه عالمه طباطباييدانشگ 20 0   1769 

 1770 دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار 10 0 

 1771 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

  آموزش زبان روسي- 1122

 1772 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1773 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 1774 دانشگاه تهران 8 0 

  مطالعات روسيه- 1122
 1775 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته آموزش زبان روسي

  زبان وادبيات روسي- 1122

 1776 دانشگاه تهران 5 0 

  مطالعات روسيه- 1122
 1777 دانشگاه تهران 2 0 با ضرايب زبان وادبيات روسي

 آموزش وپرورش تطبيقي- علوم تربيتي - 1123

 1778 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 

 آموزش وپرورش پيش دبستاني- علوم تربيتي - 1123

 1779 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 

 آموزش وپرورش دبستاني- علوم تربيتي - 1123

 1780 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 

  مترجمي زبان آلماني- 1124

 1781 دانشگاه تهران 4 0 

  آموزش زبان آلماني- 1124

 1782 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 بازاريابي جهانگردي- مديريت جهانگردي - 1125

 1783 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

 برنامه ريزي توسعه جهانگردي- مديريت جهانگردي - 1125

 1784 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 



  20 صفحه                                                                                               روزانه

   حقوق خصوصي- 1126
ت پذيرشظرفي نيمسال  مالحظالت 

 دوم
نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1785 دانشگاه اصفهان 20 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   1786 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1787 
 1788 دانشگاه تبريز 7 0 
 1789 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 6 0 
 1790 دانشگاه تهران 7 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1791 دانشگاه تهران 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  1792 دانشگاه شاهد 7 0 

 1793 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 
نشگاه شيرازدا 8 0   1794 
 1795 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1796 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1797  قمدانشگاه 4 0 

 1798 دانشگاه كاشان 3 0 
 1799 دانشگاه گيالن 4 0 
 1800 دانشگاه مازندران 5 0 
دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 5 0   1801 

انتهاي دفترچهشرايط در -ويژه شاغلين قوه قضائيه دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 5 0   1802 

  حقوق بين الملل- 1126
رسدانشگاه تربيت مد 5 0   1803 
 1804 دانشگاه تهران 8 0 
 1805 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1806 دانشگاه شيراز 5 0 
 1807 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  حقوق جزاوجرم شناسي- 1126
 1808 دانشگاه اصفهان 6 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  6 0   1809 
 1810 دانشگاه تبريز 7 0 
 1811 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1812 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1813 دانشگاه تهران 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1814 دانشگاه تهران 5 0 
 1815 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 
 1816 دانشگاه شيراز 8 0 
 1817 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 1818 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1819 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1820 دانشگاه قم 4 0 

 1821 دانشگاه گيالن 4 0 
 1822 دانشگاه مازندران 3 0 
دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 10 0   1823 

انتهاي دفترچهشرايط در -ويژه شاغلين قوه قضائيه دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 10 0   1824 

  حقوق عمومي- 1126
 1825 دانشگاه تبريز 7 0 
 1826 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 1827 دانشگاه تهران 8 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1828 دانشگاه تهران 5 0 
 1829 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
رازدانشگاه شي 8 0   1830 
 1831 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  حقوق ارتباطات- 1126
 1832 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 باضرايب رشته حقوق عمومي

  حقوق بشر- 1126
 1833 دانشگاه تهران 8 0 
 1834 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1835 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
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  حقوق مالكيت فكري- 1126
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1836 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 1837 دانشگاه تهران 7 0 
 1838 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1839 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  1840 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  1841 دانشگاه قم 4 0 

  حقوق محيط زيست- 1126
 1842 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 

  حقوق اقتصادي- 1126
 1843 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1844 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  حقوق تجارت بين الملل- 1126
 1845 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 1846 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  معارف اسالمي وحقوق- 1126
گرايش حقوق خانواده-انتهاي دفترچهشرايط در-فقط زن )ع(دانشگاه امام صادق  14 0   1847 

  ايرانشناسي عمومي- 1127
 1848 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

 تاريخ-نشناسي  ايرا- 1127
دبهشتيدانشگاه شهي 8 0 به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي  1849 

 1850 دانشگاه شيراز 6 0 
 1851 دانشگاه يزد 5 0 

 فرهنگ مردم آداب ورسوم وميراث فرهنگي- ايرانشناسي - 1127
شناسيبه صورت مشترك بابنيادايران  1852 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 

 1853 دانشگاه گيالن 5 0 

  آموزش زبان ژاپني- 1128
اندانشگاه تهر 4 0   1854 

  علوم سياسي- 1130
 1855 دانشگاه اصفهان 20 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1856 
 1857 دانشگاه تبريز 5 0 
 1858 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1859 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
 1860 دانشگاه تهران 20 0 
 1861 دانشگاه رازي كرمانشاه 8 0 
ه شهيدبهشتيدانشگا 5 0   1862 
 1863 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 1864 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 1865 دانشگاه مازندران 7 0 
 1866 دانشگاه يزد 7 0 

 1867 دانشكده اطالعات 15 15  دفترچهانتهايشرايط در -گرايشهاي مطالعات امنيتي وبررسي استراتژيك

  روابط بين الملل- 1130
 1868 دانشگاه اصفهان 17 0 
ـقزوين)ره (بين المللي امام خميني دانشگاه  7 0   1869 
 1870 دانشگاه تهران 8 0 
 1871 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 1872 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

  مطالعات منطقه اي- 1130
 1873 دانشگاه تهران 7 0 گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

 1874 دانشگاه تهران 7 0 گرايش مطالعات آمريكاي شمالي
 1875 دانشگاه تهران 7 0 گرايش مطالعات اروپا
 1876 دانشگاه تهران 20 0 گرايش مطالعات ايران

 1877 دانشگاه تهران 7 0 گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا
 1878 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-يآموزش به زبان انگليس  1879 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0 
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  مطالعات منطقه اي- 1130ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1880 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش اروپا
يانه وشمال آفريقاگرايش مطالعات خاورم  1881 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 6 

انتهاي دفترچهشرايط در -فقط زن ارجهدانشكده روابط بين الملل وزارت امورخ 6 0   1882 
انتهاي دفترچهشرايط در -فقط مرد  1883 دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه 14 0 

  انديشه سياسي دراسالم- 1130
 1884 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در وانقالب اسالمي)س (پژوهشكده امام خميني  15 0   1885 

  ديپلماسي وسازمانهاي بين المللي- 1130
انتهاي دفترچهشرايط در -فقط زن  1886 دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در -فقط مرد  1887 دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه 14 0 

  باستان شناسي- 1132
 1888 دانشگاه تهران 15 0 
 1889  سيستان وبلوچستاندانشگاه 6 0 
 1890 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 

 1891 دانشگاه هنراصفهان 10 0 محدوديت خوابگاه

  روانشناسي عمومي- 1133
 1892 دانشگاه اصفهان 10 0 

)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  1893 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   1894 
 1895 دانشگاه تبريز 8 0 
 1896 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 1897 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 4 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1898 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 
 1899 دانشگاه تهران 7 0 
 1900 دانشگاه زنجان 6 0 
 1901 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 
 1902 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 1903 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 5 
 1904 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 1905 دانشگاه گيالن 6 0 
 1906 دانشگاه محقق اردبيلي 10 0 

  روانشناسي باليني- 1133
 1907 دانشگاه اصفهان 11 0 
 1908 دانشگاه تبريز 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  1909 دانشگاه تربيت معلم تهران 7 0 
 1910 دانشگاه تهران 7 0 
 1911 دانشگاه سمنان 7 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  1912 دانشگاه شاهد 4 0 
 1913 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 1914 دانشگاه شيراز 8 0 
 1915 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
 1916 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
اه كردستاندانشگ 6 0   1917 
 1918 دانشگاه محقق اردبيلي 8 0 

  روانشناسي خانواده درماني- 1133
 1919 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 باضرايب رشته روانشناسي باليني

  )روانسنجي(ي  سنجش واندازه گير- 1133
 1920 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 

  روانشناسي صنعتي سازماني- 1133
 1921 دانشگاه اصفهان 10 0 باهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهواز

  روانشناسي باليني كودك ونوجوان- 1133
 1922 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

  حسابداري- 1134
 1923 دانشگاه اصفهان 15 0 

)س(دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  1924 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  6 0   1925 
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  حسابداري- 1134ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 1926 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1927 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

اندانشگاه تهر 10 0   1928 
 1929 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس

 1930 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 1931 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 1932 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 1933 دانشگاه شيراز 5 0 
 1934 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 1935 دانشگاه فردوسي مشهد 9 0 

فاقدخوابگاه-فقط مرد  1936 دانشگاه قم 3 0 
 1937 دانشگاه مازندران 3 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 4 0   1938 

 1939 دانشكده علوم اقتصادي 20 0 اين دانشكده مستقل بوده وزيرنظردانشگاه ديگري نمي باشد

  مطالعات زنان- 1137
 1940 دانشگاه اصفهان 6 0 

گرايش زن وخانواده-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 6 0   1941 
فقط زن-گرايش حقوق زن دراسالم  1942 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش حقوق زن دراسالم-فقط زن-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1943 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1944 دانشگاه تهران 4 0 

 1945 دانشگاه شيراز 7 0 گرايش زن وخانواده
 1946 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 گرايش زن وخانواده

 ارتباطات اجتماعي علوم - 1138
 1947 دانشگاه تهران 4 0 
 1948 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

 1949 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 0 15 شرايط درويزه نامه

  مطالعات فرهنگي ورسانه- 1138
ماعيباضرايب رشته علوم ارتباطات اجت  1950 دانشگاه تهران 4 0 

  مديريت رسانه- 1138
 1951 دانشگاه تهران 10 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  1952 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 0 15 

  مددكاري اجتماعي- 1139
 1953 دانشگاه عالمه طباطبايي 10 0 

  پژوهش علوم اجتماعي- 1140
)س(دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  1954 

 1955 دانشگاه تبريز 4 0 
 1956 دانشگاه تهران 5 0 
 1957 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 1958 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

  جامعه شناسي انقالب اسالمي- 1140
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب پژوهش علوم اجتماعي وانقالب اسالمي)س (پژوهشكده امام خميني  7 0   1959 

  مديريت بازرگاني- 1142
 1960 دانشگاه اصفهان 13 0 گرايش بازاريابي

 1961 دانشگاه اصفهان 15 0 گرايش مديريت تحول
 1962 دانشگاه اصفهان 8 0 گرايش مديريت مالي

گرايش بازاريابي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 6 0   1963 
گرايش مديريت مالي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 0 6   1964 

 1965 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش بازاريابي
 1966 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1967 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1968 دانشگاه تهران 5 0 گرايش بازاريابي

 1969 دانشگاه تهران 0 5 گرايش بازرگاني بين المللي
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  1970 دانشگاه تهران 6 0 
 1971 دانشگاه سمنان 8 0 گرايش بازاريابي

)باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي(لگرايش مديريت تحو  1972 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
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  مديريت بازرگاني- 1142ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

)باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي(گرايش مديريت مالي  1973 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش بازاريابي بين المللي  1974 دانشگاه شاهد 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش مالي   1975 دانشگاه شاهد 5 0 
 1976 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 1977 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش بازاريابي
 1978 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش بازرگاني بين المللي

 1979 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش بازاريابي
 1980 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش مالي

 1981 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش بازاريابي
 1982 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش بازرگاني بين المللي

 1983 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش مديريت بيمه
 1984 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش مديريت تحول

 1985 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش بازرگاني بين المللي
 1986 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش تحول

 1987 دانشگاه مازندران 5 0 
 1988 دانشگاه يزد 7 0 گرايش مديريت مالي

  مديريت دولتي- 1142
 1989 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  1990 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 1991 دانشگاه تهران 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت تحول  1992 دانشگاه تهران 7 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت نيروي انساني  1993 دانشگاه تهران 7 0 

 1994 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  1995 دانشگاه شاهد 9 0 

 1996 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي
ريت منابع انسانيگرايش مدي  1997 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

 1998 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
  مديريت بحران- 1142

باضرايب رشته مديريت دولتي-انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد ع(دانشگاه امام حسين  8 0   1999 
باضرايب رشته مديريت دولتي-فترچهانتهاي دشرايط -سپاه پاسداران انقالب اسالميويژه پرسنل رسمي -فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  7 0   2000 

 2001 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 باضرايب رشته مديريت دولتي
  مديريت صنعتي- 1142

 2002 دانشگاه اصفهان 12 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   2003 
 2004 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-مي شاغل درنيروي انتظاميبورسيه كاركنان رس  2005 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 2006 دانشگاه تهران 0 5 گرايش تحقيق درعمليات

 2007 دانشگاه تهران 5 0 گرايش توليد
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  3 0   2008 

 2009 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش تحقيق درعمليات
 2010 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش توليد

 2011 دانشگاه شيراز 5 0 تحقيق درعمليات
 2012 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش تحقيق درعمليات

 2013 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش توليد
ي مشهددانشگاه فردوس 8 0 گرايش توليد  2014 

 2015 دانشگاه گيالن 10 0 
 2016 دانشگاه مازندران 2 0 گرايش مديريت توليدوعمليات

 2017 دانشگاه يزد 6 0 
  مديريت فناوري اطالعات- 1142

گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن )س(دانشگاه الزهرا 6 0   2018 
دانشكده فني مهندسي-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن )س(دانشگاه الزهرا 5 0   2019 

 2020 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  2021 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 2022 دانشگاه تهران 10 0 
 2023 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 گرايش مديريت كيفيت فراگير

 2024 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 2025 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
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   مديريت تكنولوژي- 1142
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2026 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 گرايش انتقال تكنولوژي

  مديريت مالي- 1142
 2027 دانشگاه اصفهان 8 0 
 2028 دانشگاه تهران 10 0 
 2029 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 2030 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 

 2031 دانشكده علوم اقتصادي 20 0 اين دانشكده مستقل بوده وزيرنظردانشگاه ديگري نمي باشد
  مديريت كارآفريني- 1142

 2032 دانشگاه تهران 12 0 گرايش بخش عمومي دردانشكده كارآفريني
يش بخش عمومي دردانشكده مديريتگرا  2033 دانشگاه تهران 0 8 

 2034 دانشگاه تهران 12 0 گرايش سازماني دردانشكده كارآفريني
 2035 دانشگاه تهران 8 0 گرايش كسب و كار جديد در دانشكده مديريت
 2036 دانشگاه تهران 16 0 گرايش كسب وكارجديد دردانشكده كارآفريني

 2037 دانشگاه سمنان 5 0 گرايش كسب وكار
 2038 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 

 يزي، مديريت وآموزش محيط زيست برنامه ر- 1146
 2039 دانشگاه تهران 10 0 

  مديريت اجرايي- 1148
 2040 دانشگاه تهران 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  2041 دانشگاه تهران 7 0 
 2042 دانشگاه سمنان 7 0 
 2043 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 2044 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 2045 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 
 2046 دانشگاه مازندران 2 0 

 MBA  مديريت- 1148
 2047 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش استراتزي

 2048 دانشگاه تهران 5 0 گرايش مديريت بازاريابي
 2049 دانشگاه تهران 0 5 گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني

كارآفريني،سيستمهاي اطالعات مديريت،مديريت عملياتگرايشهاي مديريت تكنولوژي،  2050 دانشگاه سمنان 16 0 
تي شاهروددانشگاه صنع 9 0 باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير  2051 

 2052 دانشگاه صنعتي شريف 50 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايشهاي استراتژي ومديريت توسعه سازمان ومنابع انساني  2053 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

  مديريت امورشهري- 1148
 2054 دانشگاه تهران 10 0 
 2055 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 2056 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 مباني نظري اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152
 2057 دانشگاه اصفهان 10 0 
 2058 دانشگاه تهران 4 0 
 2059 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 2060 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

فاقدخوابگاه- مردفقط  2061 دانشگاه قم 10 0 
 اخالق اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

 2062  تهراندانشگاه 4 0 
 2063 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 2064 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

  تاريخ وتمدن اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152
 2065 دانشگاه تهران 4 0 
 2066 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

 انقالب اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152
 2067 دانشگاه تهران 4 0 
گاه شهيدبهشتيدانش 10 0   2068 
 2069 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

 آشنايي با منابع اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152
 2070 دانشگاه تهران 4 0 
 2071 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
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 ي روزانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم پايهتحصيلي دوره ها هايمحل  كد رشته- 2جدول شماره

 پترولوژي- زمين شناسي - 1201
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2201 دانشگاه اصفهان 6 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   2202 
 2203 دانشگاه بيرجند 6 0 
 2204 دانشگاه تبريز 7 0 
 2205 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 2206 دانشگاه تهران 7 0 
 2207 دانشگاه زنجان 5 0 
 2208 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 2209 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 2210 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 
 2211 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور-پژوهشكده علوم زمين 5 0 فاقدخوابگاه  2212 

 اقتصادي-ين شناسي  زم- 1201
 2213 دانشگاه اروميه 5 0 
 2214 دانشگاه تبريز 3 0 
اه تهراندانشگ 2 0   2215 
 2216 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 2217 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 2218 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 2219 دانشگاه شيراز 5 0 
 2220 دانشگاه علوم پايه دامغان 5 0 
 2221 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
گرگان-دانشگاه گلستان 4 0   2222 

سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور-پژوهشكده علوم زمين 5 0 فاقدخوابگاه  2223 

 تكتونيك- زمين شناسي - 1201
 2224 دانشگاه بيرجند 6 0 باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

 2225 دانشگاه تبريز 3 0 
 2226 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 2227 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 2228 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 2229 دانشگاه شيراز 5 0 
 2230 دانشگاه علوم پايه دامغان 6 0 

سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور-پژوهشكده علوم زمين 5 0 فاقدخوابگاه  2231 

 ) ئيدروژئولوژي(آبشناسي - زمين شناسي - 1201
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2232 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 2233 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2234 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 2235 دانشگاه شيراز 5 0 
 2236 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 

 چينه شناسي وفسيل شناسي-ي  زمين شناس- 1201
 2237 دانشگاه اصفهان 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2238 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 
 2239 دانشگاه تهران 2 0 
 2240 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 2241 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2242 دانشگاه علوم پايه دامغان 4 0 
 2243 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور-پژوهشكده علوم زمين 5 0 فاقدخوابگاه  2244 

 رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي- زمين شناسي - 1201
شگاه اصفهاندان 6 0   2245 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   2246 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2247 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 
 2248 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 
 2249 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
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 نفت- زمين شناسي- 1201
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2250 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 

 مهندسي- زمين شناسي- 1201
 2251 دانشگاه اصفهان 6 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   2252 
 2253 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 2254 دانشگاه تهران 2 0 
 2255 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

 زيست محيطي- زمين شناسي - 1201
 2256 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 2257 دانشگاه شيراز 5 0 
 2258 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 

  ژئوشيمي- زمين شناسي- 1201
 2259 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 

  ژئوفيزيك- 1202
 2260 دانشگاه تهران 8 0 گرايش زلزله شناسي
اندانشگاه تهر 4 0 گرايش ژئوالكتريك  2261 
 2262 دانشگاه تهران 3 0 گرايش گراني سنجي
 2263 دانشگاه تهران 6 0 گرايش لرزه شناسي

 2264 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش روشهاي مغناطيسي
 2265 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 گرايش ژئوالكتريك
 2266 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 گرايش زلزله شناسي

زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  8 0   2267 
فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي  2268 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله 6 0 

  هواشناسي- 1202
 2269 دانشگاه تهران 5 0 
 2270 دانشگاه هرمزگان 3 0 

  شيمي فيزيك- شيمي - 1203
 2271 دانشگاه اراك 3 0 
 2272 دانشگاه اروميه 8 0 
 2273 دانشگاه اصفهان 9 0 

)س (ادانشگاه الزهر 6 0 فقط زن  2274 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  12 0   2275 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   2276 
 2277 دانشگاه بيرجند 5 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   2278 
 2279 دانشگاه تبريز 7 0 
 2280 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي ه تربيت مدرسدانشگا 1 0   2281 
 2282 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 4 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2283 دانشگاه تربيت معلم تهران 4 0 
 2284 دانشگاه تهران 3 0 
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  5 0   2285 
 2286 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 2287 دانشگاه زنجان 4 0 
 2288 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 
 2289 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 2290 دانشگاه شهيدبهشتي 6 0 
 2291 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 2292 دانشگاه شيراز 4 0 
 2293 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
 2294 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 2295 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
 2296 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
 2297 دانشگاه صنعتي شيراز 3 0 
 2298 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 2299 دانشگاه علوم پايه دامغان 9 0 
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   شيمي فيزيك- شيمي - 1203ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2300 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 2301 دانشگاه كاشان 3 0 
 2302 دانشگاه كردستان 8 0 
 2303 دانشگاه گيالن 5 0 
 2304 دانشگاه لرستان 4 0 
 2305 دانشگاه مازندران 5 0 
 2306 دانشگاه محقق اردبيلي 7 0 
 2307 دانشگاه يزد 4 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  4 0   2308 

  شيمي آلي- شيمي - 1203
 2309 دانشگاه اراك 5 0 
 2310 دانشگاه اروميه 12 0 
 2311 دانشگاه اصفهان 10 0 

)س (دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  2312 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  12 0   2313 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 7 0   2314 
 2315 دانشگاه بيرجند 8 0 
نـقزوي)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   2316 
 2317 دانشگاه تبريز 7 0 
 2318 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  2319 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 2320 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 10 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2321 دانشگاه تربيت معلم تهران 4 0 
 2322 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 
 2323 دانشگاه تهران 6 0 
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  7 0   2324 
 2325 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 

)دزمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي قيدنمي گرد(درزمينه تخصصي پليمر  2326 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 2327 دانشگاه زنجان 8 0 
 2328 دانشگاه سيستان وبلوچستان 10 0 
 2329 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 2330 دانشگاه شهيدبهشتي 9 0 
 2331 دانشگاه شهيدچمران اهواز 6 0 
نشگاه شيرازدا 6 0   2332 
 2333 دانشگاه صنعتي اصفهان 8 0 
 2334 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 
 2335 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 2336 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 
 2337 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 2338 دانشگاه علوم پايه دامغان 12 0 
 2339 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 2340 دانشگاه كاشان 8 0 
 2341 دانشگاه كردستان 10 0 
 2342 دانشگاه گيالن 12 0 
 2343  لرستاندانشگاه 10 0 
 2344 دانشگاه مازندران 12 0 
 2345 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 7 0   2346 
 2347 دانشگاه ياسوج 2 0 
 2348 دانشگاه يزد 9 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  8 0   2349 

 2350 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 15 0 فاقدخوابگاه

  شيمي معدني- شيمي - 1203
 2351 دانشگاه اراك 3 0 
 2352 دانشگاه اروميه 7 0 
 2353 دانشگاه اصفهان 9 0 
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  شيمي معدني- شيمي - 1203ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

)س (دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  2354 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (م حسين دانشگاه اما 12 0   2355 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  2356 دانشگاه ايالم 5 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   2357 
 2358 دانشگاه بيرجند 3 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   2359 
 2360 دانشگاه تبريز 6 0 
 2361 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  2362 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 2363 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 5 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2364 دانشگاه تربيت معلم تهران 4 0 
 2365 دانشگاه تهران 3 0 
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  5 0   2366 
 2367 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 2368 دانشگاه زنجان 5 0 
 2369 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 2370 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 2371 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2372 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 2373 دانشگاه شيراز 5 0 
 2374 دانشگاه صنعتي اصفهان 8 0 
 2375 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 
 2376 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
 2377 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 
 2378 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 2379 دانشگاه علوم پايه دامغان 12 0 
 2380 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 2381 دانشگاه كاشان 4 0 
 2382 دانشگاه كردستان 8 0 
 2383 دانشگاه گيالن 3 0 
 2384 دانشگاه لرستان 6 0 
 2385 دانشگاه مازندران 3 0 
 2386 دانشگاه ياسوج 2 0 
 2387 دانشگاه يزد 4 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  4 0   2388 

هفاقدخوابگا  2389 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 4 0 

  شيمي تجزيه- شيمي - 1203
 2390 دانشگاه اراك 5 0 
 2391 دانشگاه اروميه 8 0 
 2392 دانشگاه اصفهان 14 0 

)س (دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  2393 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  12 0   2394 

ال به ديگردانشگاههاعدم امكان انتق-فاقدخوابگاه متاهلي  2395 دانشگاه ايالم 5 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 1 0   2396 
 2397 دانشگاه بيرجند 5 0 
ـقزوين)ره (ني دانشگاه بين المللي امام خمي 3 0   2398 
 2399 دانشگاه تبريز 6 0 
 2400 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  2401 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 2402 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 6 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2403 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 
 2404 دانشگاه تهران 4 0 
بوشهر-س دانشگاه خليج فار 4 0   2405 
 2406 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 2407 دانشگاه زنجان 6 0 
 2408 دانشگاه سمنان 5 0 
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  شيمي تجزيه- شيمي - 1203ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2409 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 2410 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 2411 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
 2412 دانشگاه شهيدچمران اهواز 6 0 
 2413 دانشگاه شيراز 4 0 
 2414 دانشگاه صنعتي اصفهان 10 0 
 2415 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 
 2416 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 2417 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 
 2418 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 
 2419 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 2420 دانشگاه علوم پايه دامغان 7 0 
 2421 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 2422 دانشگاه كاشان 3 0 
 2423 دانشگاه كردستان 6 0 
شگاه گيالندان 7 0   2424 
 2425 دانشگاه لرستان 10 0 
 2426 دانشگاه مازندران 12 0 
 2427 دانشگاه محقق اردبيلي 9 0 
 2428 دانشگاه ياسوج 2 0 
 2429 دانشگاه يزد 6 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  6 0   2430 

ابگاهفاقدخو  2431 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 6 0 

  علوم محيط زيست- 1203
 2432 دانشگاه زنجان 3 0 باضرايب رشته شيمي تجزيه

  شيمي كاربردي- 1203
 2433 دانشگاه اروميه 3 0 
 2434 دانشگاه اصفهان 7 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   2435 
 2436 دانشگاه تبريز 8 0 
 2437 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 2438 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 2439 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 

ندسي شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي ومه 5 0 فاقدخوابگاه  2440 

  فيتوشيمي- 1203
 2441 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 
 2442 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
گرگان-دانشگاه گلستان 4 0   2443 

  نانو شيمي- 1203
 2444 دانشگاه تهران 2 0 
 2445 دانشگاه كاشان 2 0 

  آموزش شيمي- 1203
 2446 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  پيشرانه ها- 1203
هاي دفترچهانتشرايط در-محل تحصيل تهران  2447 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

انتهاي دفترچهشرايط در -محل تحصيل شاهين شهراصفهان شتردانشگاه صنعتي مالك ا 10 0   2448 

  فيزيك- 1204
 2449 دانشگاه اراك 2 0 

 2450 دانشگاه اراك 5 0 گرايش اتمي ومولكولي
 2451 دانشگاه اراك 4 0 گرايش حالت جامد
 2452 دانشگاه اراك 3 0 گرايش ذرات بنيادي

 2453 دانشگاه اراك 3 0 گرايش هسته اي
 2454 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2455 دانشگاه اروميه 7 0 گرايش حالت جامد
 2456 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش نظري
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  فيزيك- 1204ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2457 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش هسته اي
 2458 دانشگاه اصفهان 3 0 

 2459 دانشگاه اصفهان 24 0 گرايش اتمي ومولكولي
)حالت جامد(گرايش ماده چگال  2460 دانشگاه اصفهان 9 0 
 2461 دانشگاه اصفهان 6 0 گرايش هسته اي

فيزيك اتمي مولكولي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 6 0   2462 
گرايش ذرات بنيادي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 6 0   2463 

گرايش فيزيك نجومي-زنفقط  )س (دانشگاه الزهرا 3 0   2464 
گرايش ماده چگال-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 11 0   2465 
گرايش نظري-فقط زن )س (گاه الزهرادانش 7 0   2466 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش اتمي ومولكولي-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  15 0   2467 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش هسته اي-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  15 0   2468 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0 گرايش اتمي ومولكولي  2469 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0 گرايش حالت جامد  2470 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0 گرايش هسته اي  2471 
 2472 دانشگاه بيرجند 2 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2473 دانشگاه بيرجند 5 0 گرايش حالت جامد
 2474 دانشگاه بيرجند 5 0 گرايش فيزيك نجومي

 2475 دانشگاه بيرجند 2 0 گرايش هسته اي
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  2 0 گرايش اتمي ومولكولي  2476 

ـقزوين)ره (لمللي امام خميني دانشگاه بين ا 4 0 گرايش حالت جامد  2477 
)اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   2478 
)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  2479 دانشگاه تبريز 2 0 

)ليزر(ش اتمي ومولكوليگراي  2480 دانشگاه تبريز 3 0 
 2481 دانشگاه تبريز 7 0 گرايش حالت جامد

 2482 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش نظري
 2483 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش هسته اي

)اخترفيزيك(گرايشهاي نظري وفيزيك نجومي  2484 دانشگاه تبريز 3 0 
 2485 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

جامدگرايش حالت   2486 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 2487 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش ذرات بنيادي وگرانش

)اپتيك وليزر(گرايش اتمي ومولكولي گاه تربيت معلم آذربايجاندانش 4 0   2488 
)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  2489 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 5 0 

 2490 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 2 0 گرايش گرانش
 2491 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 4 0  بنيادي-گرايش نظري

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش اتمي ومولكولي  2492 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 2493 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0  محدوديت خوابگاه- محل تحصيل  كرج-گرايش حالت جامد
 2494 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 گرايش حالت جامد
 2495 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 9 0 گرايش ذرات بنيادي

 2496 دانشگاه تفرش 12 0 گرايش نظريه ميدانهاوذرات بنيادي
 2497 دانشگاه تفرش 10 0 گرايش هسته اي

انشگاه تهراند 3 0 گرايش اتمي ومولكولي  2498 
 2499 دانشگاه تهران 2 0 گرايش حالت جامد
 2500 دانشگاه تهران 2 0 گرايش ذرات بنيادي

 2501 دانشگاه تهران 3 0 گرايش گرانش وفيزيك نجومي
 2502 دانشگاه تهران 3 0 گرايش هسته اي

ايش هسته ايگر بوشهر-دانشگاه خليج فارس  3 0   2503 
 2504 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش حالت جامد
 2505  كرمانشاهدانشگاه رازي 1 0 گرايش ذرات بنيادي
 2506 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش فيزيك نظري
 2507 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 گرايش نظريه ميدانها

 2508 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش هسته اي
 2509 دانشگاه زنجان 2 0 

)كاپتي(ايش اتمي ومولكوليگر  2510 دانشگاه زنجان 7 0 
)ماده چگال(گرايش حالت جامد  2511 دانشگاه زنجان 9 0 
)نظريه ميدانها(گرايش ذرات بنيادي  2512 دانشگاه زنجان 3 0 
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   فيزيك- 1204ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2513 دانشگاه زنجان 5 0 گرايش فيزيك نجومي
 2514 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش هسته اي

 2515 دانشگاه سمنان 6 0 گرايش حالت جامد
 2516 دانشگاه سمنان 10 0 گرايش ذرات بنيادي

 2517 دانشگاه سمنان 6 0 نجومي گرايشهاي گرانش وفيزيك
 2518 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 گرايش حالت جامد

 2519 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 گرايش هسته اي
يش اتمي ومولكوليگرا  2520 دانشگاه شهركرد 2 0 

 2521 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش حالت جامد
)اپتيك(گرايش اتمي ومولكولي نركرماندانشگاه شهيدباه 7 0   2522 
 2523 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش فيزيك بنيادي

 2524 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش فيزيك ذرات بنيادي
 2525 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش فيزيك نجومي

سته ايگرايش ه  2526 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  2527 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
)ليزر(گرايش اتمي ومولكولي شگاه شهيدبهشتيدان 6 0   2528 

 2529 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 گرايش حالت جامد
 2530 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها

 2531 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 گرايش گرانش وفيزيك نجومي
 2532 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2533 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش بنيادي
شهيدچمران اهوازدانشگاه  8 0 گرايش حالت جامد  2534 

 2535 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 گرايش فيزيك نجومي
)اپتيك وليزر(گرايش اتمي ومولكولي  2536 دانشگاه شيراز 8 0 

)ماده چگال( گرايش حالت جامد  2537 دانشگاه شيراز 6 0 
 2538 دانشگاه شيراز 6 0 گرايش ذرات بنيادي

 2539 دانشگاه شيراز 4 0 گرايش هسته اي
زدانشگاه شيرا 6 0 گرايشهاي گرانش،اخترفيزيك ونظري  2540 

 2541 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 گرايش ذرات بنيادي
 2542 دانشگاه صنعتي اصفهان 15 0 گرايش ماده چگال
 2543 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 گرايش هسته اي

 2544 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 
 2545 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0  حالت جامدگرايش

 2546 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 4 0 گرايش هسته اي
)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  2547 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 7 0 

 2548 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 3 0 گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها
 2549 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 3 0 گرايش فيزيك حالت جامد

رايش حالت جامدگ  2550 دانشگاه صنعتي شاهرود 8 0 
 2551 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 گرايش ذرات بنيادي

 2552 دانشگاه صنعتي شريف 30 0 
 2553 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2554 دانشگاه علم وصنعت ايران 14 0 گرايش حالت جامد
)فيزيك نجومي(گرايش اختر فيزيك   2555 دانشگاه علوم پايه دامغان 5 0 

مدگرايش حالت جا  2556 دانشگاه علوم پايه دامغان 7 0 
 2557 دانشگاه فردوسي مشهد 2 0 گرايش اتمي وملكولي
 2558 دانشگاه فردوسي مشهد 14 0 گرايش حالت جامد
 2559 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 گرايش ذرات بنيادي

 2560 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش هسته اي
فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اتمي ومولكولي  2561 دانشگاه قم 2 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن-)اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي  2562 دانشگاه قم 2 0 
 2563 دانشگاه كاشان 2 0 گرايش حالت جامد

 2564 دانشگاه كاشان 3 0 گرايش نظري
 2565 دانشگاه كاشان 3 0 گرايش هسته اي

 2566 دانشگاه كردستان 8 0 گرايش حالت جامد
 2567 دانشگاه كردستان 13 0 گرايش نظري

 2568 دانشگاه گيالن 12 0 گرايش حالت جامد



 روزانه                                                                                                      33 صفحه

   فيزيك- 1204ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2569 دانشگاه گيالن 4 0 گرايش نظري
 2570 دانشگاه گيالن 7 0 گرايش هسته اي

 2571 دانشگاه لرستان 10 0 
 2572 دانشگاه مازندران 3 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2573 دانشگاه مازندران 4 0 گرايش حالت جامد
انشگاه مازندراند 2 0 گرايش ذرات بنيادي  2574 

 2575 دانشگاه مازندران 4 0 گرايش هسته اي
وگرانش)اخترفيزيك(گرايشهاي فيزيك نجومي  2576 دانشگاه مازندران 4 0 

)نظري(گرايش بنيادي  2577 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 
يش هسته ايگرا  2578 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 3 0 گرايش حالت جامد  2579 
رفسنجان-)ج ع(دانشگاه ولي عصر 5 0 گرايش ليزر  2580 

 2581 دانشگاه ياسوج 4 0 گرايش حالت جامد
 2582 دانشگاه يزد 8 0 گرايش اتمي ومولكولي

 2583 دانشگاه يزد 8 0 گرايش حالت جامد
)اپتيك(گرايش اتمي ومولكولي زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  6 0   2584 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  6 0 گرايش فيزيك نجومي  2585 

زنجان-ت تكميلي درعلوم پايه مركزتحصيال 13 0 گرايش ماده چگال  2586 
)اپتيك ليزر(گرايش اتمي ومولكولي  2587 دانشكده فني مهندسي بناب 8 0 

  مهندسي هسته اي- 1204
باضرايب رشته فيزيك-پزشكيگرايش پرتو   2588 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

باضرايب رشته فيزيك-گرايش راكتور  2589 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
باضرايب رشته فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها  2590 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2591 دانشگاه شيراز 2 0  باضرايب رشته فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

باضرايب رشته فيزيك-گرايش راكتور  2592 دانشگاه شيراز 1 0 
باضرايب رشته فيزيك- پرتوپزشكيگرايش  2593 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

باضرايب رشته فيزيك-گرايش راكتور ردانشگاه صنعتي اميركبي 1 0   2594 
 2595 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 باضرايب رشته فيزيك-گرايش رآكتور

ندسـي  مـدرك كارشناسـي ارشدمه     بـا   و به تحـصيل پرداختـه    دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف                
  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشد موردعالقه خودانتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهند شد هسته

  نانو فيزيك- 1204
 2596 دانشگاه تهران 2 0 
 2597 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 
 2598 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
 2599 دانشگاه كاشان 3 0 

  آموزش فيزيك- 1204
 2600 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  فوتونيك- 1205
 2601 دانشگاه تبريز 5 0 

الكترونيكگرايش   2602 دانشگاه تبريز 4 0 
 2603 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش مخابرات

فيزيك-فوتونيك  2604 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 4 0 
 2605 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 4 0 گرايش الكترونيك ومخابرات

 2606 دانشگاه سمنان 4 0 گرايش مخابرات
 2607 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 2608 دانشگاه شهيدبهشتي 18 0 
 2609 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 
 2610 دانشگاه گيالن 6 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 3 0   2611 

  مهندسي الكترواپتيك- 1205
محل تحصيل شاهين شهراصفهان-انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش اپتوالكترونيك  2612 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

  مهندسي پالسما- 1205
 2613 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 بيوفيزيك- زيست شناسي - 1206
 2614 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
اه تهراندانشگ 6 0   2615 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  2 0   2616 
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  بيوشيمي- زيست شناسي - 1206
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  2617 
 2618 دانشگاه تبريز 5 0 
 2619 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2620 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 2621 دانشگاه تهران 6 0 
 2622 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
 2623 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 
 2624 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 2625 دانشگاه گيالن 7 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  2 0   2626 

 علوم گياهي- زيست شناسي - 1206
 2627 دانشگاه اراك 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

 2628 دانشگاه اروميه 6 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي
 2629 دانشگاه اروميه 8 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

 2630 دانشگاه اصفهان 10 0 گرايش سيستماتيك گياهي
 2631 دانشگاه اصفهان 14 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

فيزيولوژي گياهي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 0 5   2632 
گرايش سيستماتيك اكولوژي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 0 7   2633 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي  2634 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 1 0 گرايش فيزيولوژي گياهي  2635 

 2636 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 2637 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 2638 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 2639 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 2640 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 2641 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 2642 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش زيست شناسي تكويني  2643 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج-گرايش فيزيولوژي گياهي  2644 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 2645 دانشگاه تهران 2 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي
 2646 دانشگاه تهران 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

يش سيستماتيك اكولوژيگرا  2647 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 2648 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش فيزيولوژي گياهي  2649 دانشگاه شاهد 5 0 
 2650 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

 2651 دانشگاه شهيدباهنركرمان 1 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 2652 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 2653 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
بهشتيدانشگاه شهيد 4 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي  2654 

 2655 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 2656 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 2657 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش سيستماتيك  اكولوژي

 2658 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 2659 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 2660 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
گرگان-دانشگاه گلستان 12 0 گرايش فيزيولوژي گياهي  2661 

 2662 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي
 2663 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

 علوم جانوري- زيست شناسي - 1206
 2664 دانشگاه اراك 3 0 گرايش سلولي تكويني

 2665 دانشگاه اروميه 6 0 گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
 2666 دانشگاه اروميه 8 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش سلولي تكويني  2667 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 2668 دانشگاه تهران 2 0 گرايش سلولي تكويني

 2669 دانشگاه تهران 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 2670 دانشگاه تهران 2 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
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 علوم جانوري- زيست شناسي - 1206ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2671 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايش سلولي تكويني
 2672 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 2673 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش فيزيولوژي جانوري  2674 دانشگاه شاهد 5 0 
 2675 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 2676 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
لوژي جانوريگرايش فيزيو  2677 دانشگاه شهيدباهنركرمان 8 0 

 2678 دانشگاه شهيدبهشتي 6 0 گرايش سيستماتيك جانوري
)زمينه پژوهش دونفرتكويني خواهدبود(گرايش فيزيولوژي جانوري  2679 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 2680 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 2681 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

سيستماتيك جانوريگرايش   2682 دانشگاه شيراز 3 0 
 2683 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 2684  علوم پايه دامغاندانشگاه 4 0 گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
 2685 دانشگاه علوم پايه دامغان 4 0 گرايش سلولي تكويني

 2686 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 گرايش بافت شناسي آبزيان
 2687 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش سلولي تكويني

 2688 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 2689 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 2690 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش سلولي تكويني
 2691 دانشگاه لرستان 3 0 گرايش سيستماتيك جانوري

  فيزيولوژي- 1206
يعلوم جانور-با ضرايب رشته زيست شناسي  2692 دانشگاه شيراز 4 0 

  فيزيولوژي دامپزشكي- 1206
علوم جانوري-باضرايب رشته زيست شناسي  2693 دانشگاه شهيدچمران اهواز 6 0 

 ميكروبيولوژي- زيست شناسي - 1206
 2694 دانشگاه اصفهان 13 0 

)س (دانشگاه الزهرا 13 0 فقط زن  2695 
 2696 دانشگاه تهران 2 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  2697 دانشگاه شاهد 5 0 
هشتيدانشگاه شهيدب 14 0 زمينه هاي پژوهشي پزشكي،محيطي،ويروس،بيوشيمي وقارچ شناسي  2698 

 2699 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 علوم سلولي ملكولي- زيست شناسي - 1206
 2700 دانشگاه اصفهان 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  15 0   2701 
 2702 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 6 0 
 2703 دانشگاه تهران 3 0 
 2704 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
 2705 دانشگاه شيراز 6 0 
 2706 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 2707 دانشگاه كردستان 6 0 
 2708 دانشگاه محقق اردبيلي 5 0 

 2709 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري 21 0 تعهدي درخصوص تامين خوابگاه ندارد
فاقدخوابگاه-هشكده بيوتكنولوژي گياهيمحل تحصيل پژو  2710 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري 5 0 

 ژنتيك- زيست شناسي - 1206
 2711 دانشگاه اصفهان 12 0 
 2712 دانشگاه تبريز 5 0 
 2713 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
 2714 دانشگاه شهركرد 4 0 

)ردونف(وگياهي ) دونفر(زمينه هاي پژوهشي انساني   2715 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2716 دانشگاه شهيدچمران اهواز 6 0 

 )بيوتكنولوژي( زيست فناوري - 1206
 2717 دانشگاه اصفهان 9 0 گرايش ميكروبي

گرايش ميكروبي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 0 7   2718 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش ميكروبي  2719 دانشگاه شاهد 5 0 
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  آماررياضي- 1207
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  صيلدانشگاه محل تح
 تحصيل

ندانشگاه اصفها 13 0   2720 
)س (دانشگاه الزهرا 4 0 فقط زن  2721 

 2722 دانشگاه بيرجند 5 0 
 2723 دانشگاه تبريز 3 0 
 2724 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2725 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 2726 دانشگاه تهران 4 0 
 2727 دانشگاه رازي كرمانشاه 10 0 
 2728 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 2729 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2730 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
نشگاه شيرازدا 15 0   2731 
 2732 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 2733 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 
 2734 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 4 0 
 2735 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 
 2736 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 
 2737 دانشگاه فردوسي مشهد 12 0 
 2738 دانشگاه مازندران 4 0 
 2739 دانشگاه يزد 7 0 

  )اكچواري( آماربيمه - 1207
 2740 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 

  علوم محاسبات وبرنامه ريزي بيمه- 1207
 2741 دانشگاه عالمه طباطبايي 12 0  آموزش عالي بيمه اكومحل تحصيل موسسه-آموزش به زبان انگليسي-باضرايب آماربيمه

  آماراقتصادي واجتماعي- 1207
نشگاه اصفهاندا 6 0   2742 
 2743 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2744 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 
 2745 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 
 2746 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 

  رياضي محض- 1208
 2747 دانشگاه اراك 2 0 گرايش آناليز
 2748 دانشگاه اراك 4 0 گرايش جبر

 2749 دانشگاه اروميه 4 0 
 2750 دانشگاه اروميه 8 0 گرايش آناليز

 2751 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش توپولوژي
 2752 دانشگاه اروميه 6 0 گرايش جبر

 2753 دانشگاه اصفهان 14 0 گرايش آناليز
 2754 دانشگاه اصفهان 14 0 گرايش جبر

)س (دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  2755 
زگرايش آنالي همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   2756 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0 گرايش جبر  2757 

 2758 دانشگاه بيرجند 8 0 گرايش آناليز
گاه بيرجنددانش 9 0 گرايش جبر  2759 

 2760 دانشگاه بيرجند 4 0 گرايش هندسه
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  8 0 گرايشهاي آناليز،جبروهندسه  2761 

 2762 دانشگاه تبريز 2 0 
 2763 دانشگاه تبريز 8 0 گرايش آناليز
 2764 دانشگاه تبريز 8 0 گرايش جبر

 2765 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش هندسه
يت دبيرشهيدرجاييدانشگاه ترب 8 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش  2766 

 2767 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش آناليز
)در زمينه منطق رياضي(گرايش جبر  2768 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 
)درزمينه جبرغيرجابجايي(گرايش جبر  2769 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
)زمينه نظريه گروها(گرايش جبر  2770 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

 2771 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش هندسه
انتهاي دفترچه شرايط-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي)درزمينه جبرغيرجابجايي(گرايش جبر  2772 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
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  رياضي محض- 1208ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2773 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 12 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش آناليز  2774 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش جبر  2775 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
يزگرايش آنال  2776 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 6 0 

 2777 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 گرايش جبروتوپولوژي
 2778 دانشگاه تفرش 8 0 گرايش هندسه

شگاه تهراندان 10 0   2779 
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  2 0 گرايش آناليز  2780 
 2781 دانشگاه رازي كرمانشاه 6 0 گرايش آناليز
 2782 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايش جبر

 2783 دانشگاه زنجان 5 0 گرايش آناليز
رايش جبرگ  2784 دانشگاه زنجان 6 0 

 2785 دانشگاه سمنان 12 0 گرايش آناليز
 2786 دانشگاه سمنان 10 0 گرايش جبر

وبلوچستاندانشگاه سيستان  5 0 گرايش آناليز  2787 
 2788 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش جبر

 2789 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش هندسه
انتهاي دفترچهشرايط در  2790 دانشگاه شاهد 10 0 

 2791 دانشگاه شهركرد 5 0 گرايش جبر
رايش آناليزگ  2792 دانشگاه شهيدباهنركرمان 9 0 

 2793 دانشگاه شهيدباهنركرمان 12 0 گرايش جبر
 2794 دانشگاه شهيدباهنركرمان 12 0 گرايش هندسه
 2795 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 گرايش آناليز
 2796 دانشگاه شهيدبهشتي 16 0 گرايش جبر

 2797 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 گرايش هندسه
 2798 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش آناليز

 2799 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش توپولوژي
 2800 دانشگاه شهيدچمران اهواز 8 0 گرايش جبر

ش آناليزگراي  2801 دانشگاه شيراز 8 0 
ازدانشگاه شير 8 0 گرايش جبر  2802 

 2803 دانشگاه صنعتي اصفهان 9 0 گرايش آناليز
 2804 دانشگاه صنعتي اصفهان 10 0 گرايش جبر

 2805 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 گرايش هندسه
 2806 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 2807 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 گرايش آناليز
 2808 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 گرايش جبر

 2809 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 گرايش هندسه
گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانش 5 0 گرايش آناليز  2810 
 2811 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 گرايش جبر

 2812 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش هندسه
 2813 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 گرايش آناليز
 2814 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 4 0 گرايش جبر

 2815 دانشگاه صنعتي شاهرود 8 0 
 2816 دانشگاه صنعتي شريف 20 0 

 2817 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 گرايش آناليز
 2818 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 گرايش جبر

 2819 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 گرايش هندسه
 2820 دانشگاه علوم پايه دامغان 20 0 
 2821 دانشگاه فردوسي مشهد 12 0 

 2822 دانشگاه كاشان 5 0 گرايش آناليز
 2823 دانشگاه كاشان 9 0 گرايش جبر

 2824 دانشگاه كردستان 6 0 گرايش آناليز
 2825 دانشگاه كردستان 7 0 گرايش جبر

گرگان-دانشگاه گلستان 3 0   2826 
 2827 دانشگاه گيالن 23 0 
شگاه لرستاندان 8 0   2828 
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  رياضي محض- 1208ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2829 دانشگاه مازندران 7 0  آناليزگرايش
 2830 دانشگاه مازندران 4 0 گرايش جبر

 2831 دانشگاه مازندران 1 0 گرايش هندسه
حقق اردبيليدانشگاه م 13 0 گرايش آناليز  2832 
 2833 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 گرايش جبر

 2834 دانشگاه محقق اردبيلي 3 0 گرايش هندسه
 2835 دانشگاه هرمزگان 5 0 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 12 0 گرايش آناليز  2836 
رگرايش جب رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 2 0   2837 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 4 0 گرايش هندسه  2838 
 2839 دانشگاه يزد 4 0 گرايش آناليز
 2840 دانشگاه يزد 4 0 گرايش جبر

توپولوژي-گرايش هندسه  2841 دانشگاه يزد 4 0 
 2842 مجتمع آموزش عالي مراغه 6 0 گرايش آناليز
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  4 0 گرايش آناليز  2843 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  4 0 گرايش جبر  2844 

زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  4 0 گرايش هندسه  2845 
  رياضي كاربردي- 1208

 2846 دانشگاه اراك 4 0 گرايش آناليزعددي
 2847 دانشگاه اراك 2 0 گرايش تحقيق درعمليات
 2848 دانشگاه اصفهان 6 0 گرايش تحقيق درعمليات

)س (دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  2849 
 2850 دانشگاه بيرجند 4 0 

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0 گرايش آناليزعددي  2851 
 2852 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش آناليزعددي

 2853 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش معادالت ديفرانسيل
 2854 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

 2855 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-رسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظاميبو  2856 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

يجاندانشگاه تربيت معلم آذربا 12 0   2857 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  2858 دانشگاه تربيت معلم تهران 8 0 

 2859 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 10 0 
 2860 دانشگاه تفرش 8 0 گرايش آناليزعددي

 2861 دانشگاه تهران 8 0 
زعدديگرايش آنالي بوشهر-دانشگاه خليج فارس  1 0   2862 

 2863 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليز
 2864 دانشگاه زنجان 10 0 
نشگاه سمناندا 4 0   2865 

 2866 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 گرايش آناليزعددي
 2867 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش تحقيق درعمليات
 2868 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 گرايش رياضي فيزيك

انتهاي دفترچهايط درشر  2869 دانشگاه شاهد 7 0 
 2870 دانشگاه شهركرد 3 0 

 2871 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 گرايش آناليزعددي
 2872 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 گرايش تحقيق درعمليات

 2873 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 2874 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش تحقيق درعمليات

 2875 دانشگاه شيراز 8 0 
 2876 دانشگاه صنعتي اصفهان 10 0 

دديگرايش آناليزع  2877 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
 2878 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 گرايش تحقيقات در عمليات

 2879  اميركبيردانشگاه صنعتي 4 0 گرايش رياضي فيزيك
 2880 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش آناليزعددي

 2881 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2 0 گرايش تحقيق درعمليات
 2882 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 گرايش معادالت ديفرانسيل

 2883 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 
 2884 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 
 2885 دانشگاه صنعتي شيراز 8 0 

 2886 دانشگاه صنعتي شيراز 4 0 گرايش تحقيق درعمليات



 روزانه                                                                                                      39 صفحه

  رياضي كاربردي- 1208ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 2887 دانشگاه علم وصنعت ايران 11 0 گرايش آناليزعددي
 2888 دانشگاه علم وصنعت ايران 2 0 گرايش تحقيق درعمليات

امغاندانشگاه علوم پايه د 12 0 گرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعددي  2889 
 2890 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  2891 دانشگاه قم 4 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  2892 دانشگاه قم 4 0 

 2893 دانشگاه كردستان 10 0 
 2894 دانشگاه گيالن 14 0 
 2895 دانشگاه لرستان 3 0 

ش آناليزعدديگراي  2896 دانشگاه مازندران 1 0 
 2897 دانشگاه محقق اردبيلي 9 0 گرايش آناليزعددي
 2898 دانشگاه مالير 6 0 گرايش آناليزعددي
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 6 0 گرايش آناليزعددي  2899 

 2900 دانشگاه يزد 8 0 
  رياضيات مالي- 1208

 2901 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 باضرايب رشته رياضي كاربردي
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  6 0 باضرايب رشته رياضي كاربردي  2902 

  آموزش رياضي- 1208
 2903 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

 2904 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 2905 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

  علوم كامپيوتر- 1209
 2906 دانشگاه تبريز 4 0 

 2907 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش نظريه محاسبات
راندانشگاه ته 10 0   2908 

 2909 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 گرايش محاسبات علمي
 2910 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 2911 دانشگاه شهيدبهشتي 6 0 

 2912 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 گرايش سيستمهاي هوشمند
ريه محاسباتگرايش نظ  2913 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 

 2914 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 گرايش محاسبات علمي
ي شريفدانشگاه صنعت 6 0 گرايش نظريه محاسبات  2915 

 2916 دانشگاه يزد 5 0 
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه  8 0   2917 

  انگل شناسي دامپزشكي- 1215
 2918 دانشگاه تهران 4 0 
 2919 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 2920 دانشگاه شهيدچمران اهواز 6 0 

 جانوران دريا- زيست شناسي دريا- 1216
 2921 دانشگاه تربيت مدرس 9 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

 2922 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 
 2923 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 3 0 
 2924 دانشگاه گيالن 2 0 
 2925 دانشگاه هرمزگان 4 0 

 بوم شناسي دريا-ست شناسي دريا زي- 1216
رمشهردانشگاه علوم وفنون دريايي خ 3 0   2926 

 آلودگي دريا- زيست شناسي دريا- 1216
 2927 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 3 0 

 )فيزيك دريا( علوم دريايي واقيانوسي - 1217
 2928 دانشگاه اصفهان 6 0 

اه تربيت مدرسدانشگ 8 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  2929 
انتهاي دفترچهشرايط -محل تحصيل شهرستان نور-بورسيه كاركنان رسمي شاغل نيروي انتظامي  2930 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 2931 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 3 0 
 2932 دانشگاه هرمزگان 3 0 

  فلسفه علم- 1218
)داوطلبان بايستي در آزمون تشريحي نيز شركت نمايند(باآزمون اختصاصي  2933 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 
)داوطلبان بايستي در آزمون تشريحي نيز شركت نمايند(باآزمون اختصاصي  2934 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 

  تاريخ علم- 1218
 2935 دانشگاه تهران 5 0 گرايش تاريخ نجوم درجهان اسالم
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 تحصيلي دوره هاي روزانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فني ومهندسي هايمحل كد رشته - 3جدول شماره
 الكترونيك- مهندسي برق - 1251

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3001 دانشگاه اروميه 13 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (اه امام حسين دانشگ 15 0   3002 

 3003 دانشگاه بيرجند 6 0 
 3004 دانشگاه تبريز 9 0 گرايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگ
 3005 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري

 3006 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 4 0 
 3007 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

 3008 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش الكترونيك نوري ونيمه هادي
 3009 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 گرايش مداروسيستم

 3010 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 10 0 
 3011 دانشگاه تهران 5 0 گرايش تكنولوژي نيمه هادي

يستمگرايش مداروس  3012 دانشگاه تهران 5 0 
 3013 دانشگاه رازي كرمانشاه 10 0 
 3014 دانشگاه زنجان 7 0 
 3015 دانشگاه سمنان 11 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  3016  شاهددانشگاه 9 0 
 3017 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 3018 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 3019 دانشگاه شيراز 5 0 
 3020 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
 3021 دانشگاه صنعتي اميركبير 14 0 

 3022 دانشگاه صنعتي بابل 8 0 گرايش سيستم
 3023 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 
 3024 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 10 0 
 3025 دانشگاه صنعتي شاهرود 7 0 

نانوالكتريك-گرايش ادوات ميكرو  3026 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
 3027 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 گرايش ديجيتال

 3028 دانشگاه صنعتي شريف 9 0 گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
 3029 دانشگاه صنعتي شيراز 8 0 گرايش الكترونيك نوري

انتهاي دفترچهشرايط در  3030 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
 3031 دانشگاه علم وصنعت ايران 28 0 
 3032 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 
 3033 دانشگاه گيالن 10 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش پرتو پزشكي  3034 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-پرتوهاگرايش كاربرد  3035 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-گداخت هسته اي  3036 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

الكترونيك-با ضرايب رشته مهندسي برق-گرايش پرتوپزشكي  3037 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 
الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش راكتور  3038 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

  مهندسي ايمني درراه آهن- 1251
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب رشته مهندسي برق الكترونيك  3039 دانشگاه علم وصنعت ايران 2 0 

  مهندسي فوتونيك- 1251
الكترونيك-برقباضرايب رشته مهندسي -گرايش نانوفوتونيك  3040 دانشگاه تبريز 10 0 

  راه آهن برقي- 1251
دردانشكده مهندسي راه آهن-الكترونيك-باضرايب مهندسي برق  3041 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

   نانوفناوري- 1251
الكترونيك-رقباضرايب رشته مهندسي ب--گرايش مهندسي نانوالكترونيك  3042 دانشگاه تبريز 10 0 

 قدرت- مهندسي برق - 1251
 3043 دانشگاه اروميه 6 0 

 3044 دانشگاه اصفهان 10 0 زمينه سيستمهاي قدرت
 3045 دانشگاه اصفهان 8 0 زمينه ماشينهاي الكتريكي

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   3046 
 3047 دانشگاه بيرجند 10 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   3048 
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 قدرت- مهندسي برق - 1251ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3049 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش الكترونيك قدرت
 3050 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش ماشينهاي الكتريكي و درايو

ي آموزش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي وپيمان  3051 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 

 3052 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3053 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 3054 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 5 0 

 3055 دانشگاه تفرش 7 0 
 3056 دانشگاه تهران 20 0 گرايش تجديد ساختار

تريكيگرايش سيستمهاوفشارقوي الك  3057 دانشگاه تهران 8 0 
 3058 دانشگاه تهران 7 0 گرايشهاي ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت

 3059 دانشگاه زنجان 7 0 

ناندانشگاه سم 16 0   3060 
انتهاي دفترچهشرايط در  3061 دانشگاه شاهد 9 0 

 3062 دانشگاه شهركرد 5 0 

 3063 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 

 3064 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 

 3065 دانشگاه شيراز 5 0 

)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  10 0   3066 
)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  8 0 گرايش تجديد ساختار  3067 

 3068 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 گرايش سيستمهاي قدرت
 3069 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

 3070 دانشگاه صنعتي اميركبير 14 0 

 3071 دانشگاه صنعتي بابل 4 0 
 3072 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 گرايش سيستمهاي قدرت وفشار قوي

 3073 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 گرايشهاي ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

ه صنعتي سهندتبريزدانشگا 10 0   3074 

 3075 دانشگاه صنعتي شاهرود 10 0 
 3076  دانشگاه صنعتي شريف 4 0 مهندسي سيستمهاي انرژي
 3077 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 گرايش سيستمهاي قدرت

 3078 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 گرايش مديريت وكنترل شبكه هاي قدرت
 3079 دانشگاه صنعتي شريف 8 0  قدرت وماشينهاي الكتريكيگرايشهاي الكترونيك

 3783 دانشگاه صنعتي شيراز 4 0 گرايشهاي الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي
 3080 دانشگاه صنعتي شيراز 4 0   وانرژيگرايش سيستمهاي قدرت

 3081 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 گرايش حفاظت شبكه
 3082 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 گرايش سيستم

 3083 دانشگاه علم وصنعت ايران 9 0 گرايش ماشينهاي الكتريكي

 3084 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

 3085 دانشگاه كاشان 7 0 

 3086 دانشگاه كردستان 8 0 

 3087 دانشگاه گيالن 10 0 

 3088 دانشگاه يزد 5 0 
 وبامـدرك كارشناسـي ارشـد     بـه تحـصيل پرداختـه       سي انرژي دانشگاه صنعتي شـريف        پذيرفته شده دررشته مهندسي سيستمهاي انرژي درچارچوب ضوابط دانشكده مهند          اندانشجوي

  .موردعالقه خودانتخاب نمايندداوطلبان رشته مهندسي سيستمهاي انرژي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشد.دشدنمهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواه
  مهندسي هسته اي- 1251

قدرت-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش راكتور  3089 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
قدرت- باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش پرتوپزشكي  3090 دانشگاه شيراز 1 0 

قدرت-باضرايب مهندسي برق-گرايش راكتور  3091 دانشگاه شيراز 1 0 
قدرت-باضرايب رشته مهندسي برق-كتورگرايش را  3092 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

قدرت-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش گداخت هسته اي  3093 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 
قدرت -باضرايب مهندسي برق-گرايش راكتور  3094  دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

سـي  مـدرك كارشناسـي ارشـد مهند    بـا   وخته به تحصيل پردادانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف           
  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خودانتخاب نمايند. اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته

  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1251
محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-قدرت-باضرايب رشته مهندسي برق ژيپژوهشگاه موادوانر 4 0   3095 
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 مخابرات- مهندسي برق - 1251
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

تمگرايش سيس  3096 دانشگاه اروميه 3 0 
 3097 دانشگاه اروميه 9 0 گرايش ميدان

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش رمز-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  15 0   3098 
 3099 دانشگاه بيرجند 6 0 

 3100 دانشگاه تبريز 12 0 گرايش سيستم
 3101 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش ميدان
 3102 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 گرايش سيستم
 3103 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 گرايش ميدان

يستمگرايش س  3104 دانشگاه تهران 9 0 
 3105 دانشگاه تهران 8 0 گرايش ميدان

 3106 دانشگاه سمنان 6 0 
 3107 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش سيستم  3108 دانشگاه شاهد 7 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش ميدان  3109 دانشگاه شاهد 5 0 

 3110 دانشگاه شهيدباهنركرمان 12 0 
 3111 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 

 3112 دانشگاه شيراز 15 0 گرايش سيستم
 3113 دانشگاه شيراز 5 0 گرايش ميدان
 3114 دانشگاه صنعتي اصفهان 11 0 گرايش سيستم
 3115 دانشگاه صنعتي اصفهان 10 0 گرايش شبكه
 3116 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 گرايش ميدان
 3117 دانشگاه صنعتي اميركبير 7 0 گرايش سيستم
 3118 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 گرايش ميدان
 3119 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 گرايش سيستم
 3120 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 گرايش موج

 3121 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 10 0 گرايش سيستم
تي شريفدانشگاه صنع 8 0 گرايش رمز  3122 

 3123 دانشگاه صنعتي شريف 18 0 گرايش سيستم
 3124 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 گرايش مايكروويونوري

 3125 دانشگاه صنعتي شيراز 5 0 گرايش سيستم
 3126 دانشگاه صنعتي شيراز 4 0 گرايش ميدان

انتهاي دفترچهشرايط در  3127 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
 3128 دانشگاه علم وصنعت ايران 11 0 گرايش سيستم
علم وصنعت ايراندانشگاه  16 0 گرايش ميدان  3129 

فقط مرد-انتهاي دفترچه شرايط-گرايش رمز-بورسيه سازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران  3130 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 1 0 
فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش رمز-ه سازمانهاي ذينفع بورسي  3131 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 5 0 

فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش رمز)ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران(بورسيه سماجا  3132 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 2 0 
فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش رمز) اسالمي ايراننيروي زميني ارتش جمهوري(بورسيه نزاجا  3133 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 3 0 

فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در)نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران(بورسيه نهاجا  3134 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 2 0 
 3135 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش سيستم
 3136 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 گرايش ميدان

 3137 دانشگاه يزد 22 0 
انتهاي دفترچهشرايط در -گرايش اطالعات الكتريكي  3138 دانشكده اطالعات 0 15 

 (IT) مهندسي فناوري اطالعات- 1251
مخابرات-باضرايب مهندسي برق-گرايش مخابرات امن  3139 دانشگاه علم وصنعت ايران 9 0 

 كنترل- مهندسي برق - 1251
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   3140 
 3141 دانشگاه تبريز 7 0 
 3142 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 
 3143 دانشگاه تهران 11 0 
 3144 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 
 3145 دانشگاه شيراز 5 0 
)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  7 0   3146 
 3147 دانشگاه صنعتي اصفهان 8 0 
 3148 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 
 3149 دانشگاه صنعتي بابل 2 0 
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 كنترل- مهندسي برق - 1251ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3150 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0 
 3151 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 
 3152 دانشگاه صنعتي شاهرود 8 0 
 3153 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  3154 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
 3155 دانشگاه علم وصنعت ايران 15 0 
 3156 دانشگاه فردوسي مشهد 9 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
كنترل-باضرايب رشته مهندسي برق-گداخت هسته اي-مهندسي هسته اي   3157 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

  راه آهن برقي- 1251
 3158 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 دردانشكده مهندسي راه آهن

 مديريت انرژي- مهندسي قدرت- 1251
مديريت انرژي تغييريافت-طبق اعالم دفترگسترش عنوان ازمديريت انرژي الكتريكي به مهندسي قدرت  3159 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 بيوالكتريك- مهندسي پزشكي - 1251
 3160 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3161 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3162 دانشگاه تهران 9 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  3163 دانشگاه شاهد 9 0 
 3164 دانشگاه شيراز 5 0 
 3165 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 
 3166 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3167 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
 3168 دانشگاه علم وصنعت ايران 9 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
بيوالكتريك-گرايش پرتوپزشكي باضرايب رشته مهندسي پزشكي  3169 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

لكتريكبيوا-باضرايب رشته مهندسي پزشكي-گرايش پرتوپزشكي  3170 دانشگاه شيراز 1 0 
 مهندسي بافت- مهندسي پزشكي- 1251

بيوالكتريك-باضرايب رشته مهندسي پزشكي  3171 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
  مهندسي حفاري وبهره برداري نفت- 1253

 3172 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 3173 دانشگاه صنعت نفت 15 0 محل تحصيل اهواز

 3174 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 گرايش استخراج نفت
 3175 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 

 3176  دانشگاه صنعتي شريف 15 0 مهندسي حفاري واستخراج نفت 
  .اجراي اين دوره باهمكاري دانشگاه صنعت نفت وحمايت شركت ملي نفت ايران مي باشدودانشجويان موظف به سپردن تعهد مورد تاييد شركت ملي نفت ايران خواهندبود 

  مهندسي اكتشاف نفت- 1253
ـقزوين)ره (يني دانشگاه بين المللي امام خم 7 0   3177 

 3178 دانشگاه تهران 4 0 محل برگزاري دوره دانشكده مهندسي معدن دانشكده هاي فني
 3179 دانشگاه صنعت نفت 10 0 محل تحصيل آبادان

 3180 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 
 3181 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0  تحصيل واحدبندرعباسمحل

 3182 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 
 3183 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 صنايع پليمر- مهندسي پليمر- 1255
 3184 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 3185 دانشگاه تهران 5 0 
 3186 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 3187 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 

ددانشگاهي بندرماهشهرمحل تحصيل واح  3188 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3189 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 
 3190 پژوهشگاه پليمروپتروشيمي 19 0 

 3191 پژوهشگاه پليمروپتروشيمي 6 0 گرايش بيومتريالهاي پليمري
  مهندسي موادمركب- 1255

فترچهانتهاي دشرايط در-صنايع پليمر-باضرايب رشته مهندسي پليمر  3192 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2 0 
 مهندسي فرآيندپليمريزاسيون- مهندسي پليمر- 1255

صنايع پليمر-باضرايب رشته مهندسي پليمر  3193 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
محل تحصيل واحد دانشگاهي بندرماهشهر-صنايع پليمر-باضرايب رشته مهندسي پليمر  3194 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 
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  نانوپليمر-دسي پليمر مهن- 1255
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3195 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
  علوم وتكنولوژي پليمر- 1255

 3196 پژوهشگاه پليمروپتروشيمي 10 0 
 سازه كشتي-اري كشتي  مهندسي معم- 1256

 3197 دانشگاه صنعتي اميركبير 7 0 
تي شريفدانشگاه صنع 9 0   3198 

 هيدرومكانيك كشتي- مهندسي معماري كشتي - 1256
 3199 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 

  .در رشته مهندسي معماري كشتي گرايش سازه دريائي پذيرش صورت نخواهد گرفت* 
  مهندسي شيمي- 1257

 3200 دانشگاه اراك 6 0 
هاندانشگاه اصف 23 0   3201 

 3202 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 گرايش ترموسينتيك
 3203 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 گرايش طراحي فرآيندها

 3204 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي
يستگرايش انرژي ومحيط ز  3205 دانشگاه تهران 3 0 
 3206 دانشگاه تهران 6 0 گرايش طراحي فرآيندها

 3207 دانشگاه تهران 6 0 گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
محل تحصيل دانشكده فني چوكا رضوانشهرگيالن-گرايش فرآيندهاي كاغذسازي  3208 دانشگاه تهران 6 0 

 3209 دانشگاه تهران 5 0 گرايش كاتاليست
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  8 0   3210 
 3211 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 

 3212 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش پليمر
 3213 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايش ترموديناميك وسينتيك

 3214 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايش طراحي فرآيندها
 3215 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي

 3216 دانشگاه سمنان 7 0 گرايش ترموسينتيك وكاتاليست
 3217 دانشگاه سمنان 7 0 گرايش جداسازي

ش طراحي فرآيندهاگراي  3218 دانشگاه سمنان 7 0 
 3219 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 گرايش پديده هاي انتقال

انشگاه سيستان وبلوچستاند 7 0 گرايش سنتيك وترموديناميك  3220 
 3221 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 گرايش طراحي فرآيندها

 3222 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي
 3223 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش بيوتكنولوژي
 3224 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 گرايش محيط زيست

 3225 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 مهندسي شيمي پيشرفته
ه شيرازدانشگا 10 0   3226 

 3227 دانشگاه شيراز 6 0 گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند
 3228 دانشگاه شيراز 6 0 گرايش مهندسي گاز

 3229 دانشگاه صنعتي اصفهان 23 0 گرايشهاي جداسازي،پديده هاي انتقال ومهندسي شيمي پيشرفته
 3230 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 گرايش پيشرفته

محل تحصيل واحد دانشگاهي بندرماهشهر-گرايش صنايع پتروشيمي  3231 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 
 3232 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 گرايش مهندسي صنايع غذايي
محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-گرايش مهندسي محيط زيست  3233 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 3234 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 گرايش نانو
 3235 دانشگاه صنعتي بابل 11 0 
 3236 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 

 3237 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 8 0 گرايش پديده هاي انتقال
 3238 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 گرايش پليمر

 3239 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 گرايش ترموديناميك وسينتيك
 3240 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 4 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي

 3241 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 4 0 گرايش مهندسي فرايند
ريزدانشگاه صنعتي سهندتب 5 0 گرايش مهندسي محيط زيست  3242 

 3243   دانشگاه صنعتي شريف 4 0 مهندسي سيستمهاي انرژي
 3244 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 گرايش پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي

 شناسـي ارشـد  وبامـدرك كار بـه تحـصيل پرداختـه     پذيرفته شده دررشته مهندسي سيستمهاي انرژي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شـريف      اندانشجوي 
  .موردعالقه خودانتخاب نمايندداوطلبان رشته مهندسي سيستمهاي انرژي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشد.دشدنمهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواه
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  مهندسي شيمي- 1257ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   محل تحصيلدانشگاه
 تحصيل

 3245 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 گرايش ترموسينتيك وكاتاليست
 3246 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 گرايش صنايع غذايي

 3247 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 گرايش طراحي فرآيندها
رلگرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنت  3248 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 

 3249 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 گرايش مهندسي پليمر
 3250 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 گرايش مهندسي محيط زيست

 3251 دانشگاه صنعتي شيراز 6 0 گرايش مهندسي گاز
انتهاي دفترچهشرايط در-تهران-گرايش طراحي فرآيندها  3252 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

 3253 دانشگاه علم وصنعت ايران 20 0 گرايش ترموديناميك وسينتيك
 3254 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 گرايش صنايع شيميايي معدني

وصنعت ايراندانشگاه علم  9 0 گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  3255 
 3256 دانشگاه علم وصنعت ايران 17 0 گرايش طراحي،شبيه سازي وكنترل فرآيندها

 3257 دانشگاه فردوسي مشهد 15 0 گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
نايع غذاييگرايش ص  3258 دانشگاه فردوسي مشهد 10 0 

 3259 دانشگاه فردوسي مشهد 15 0 گرايش فرآوري وانتقال گاز

 3260 دانشگاه كاشان 8 0 

دستاندانشگاه كر 8 0   3261 

  مهندسي هسته اي- 1257
باضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش راكتور  3262 دانشگاه اصفهان 6 0 
يباضرايب رشته مهندسي شيم-گرايش راكتور  3263 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
باضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش راكتور  3264 دانشگاه شيراز 1 0 
باضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش راكتور  3265 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

با ضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش گداخت هسته اي  3266 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
 3267  دانشگاه صنعتي شريف 10 0  باضرايب رشته مهندسي شيمي

مـدرك كارشناسـي ارشدمهندسـي       بـا  و   به تحصيل پرداختـه   رچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف         دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچا        
  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خودانتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته

  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1257
محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب رشته مهندسي شيمي  3268 پژوهشگاه موادوانرژي 4 0 

 نانو مواد- نانوفناوري- 1257
 3269 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 باضرايب رشته مهندسي شيمي

  مهندسي تسليحات- 1257
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهمات  3270 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2 0 

 مخازن هيدروكربوري- مهندسي شيمي - 1258
 3271 دانشگاه تهران 6 0 

 3272 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 3273 دانشگاه صنعت نفت 15 0 محل تحصيل اهواز

 3274 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 10 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه متعهد به صنعت نفت  3275 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 10 0 

 3276 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 
 تاييد دانشجويان موظف به سپردن تعهدمورد-باهمكاري دانشگاه صنعت نفت وحمايت شركت ملي نفت ايران

ركت ملي نفت ايران خواهندبودش  
 3277 دانشگاه صنعتي شريف 15 0

  مهندسي مخازن هيدروكربوري- 1258
مخازن هيدروكربوري-باضرايب رشته مهندسي شيمي  3278 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

  صنايع- مهندسي صنايع - 1259
)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  3279 

 3280 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  3281 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 3282 دانشگاه تهران 10 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  3283 دانشگاه شاهد 6 0 

 3284 دانشگاه صنعتي اصفهان 9 0 

 3285 دانشگاه صنعتي اميركبير 14 0 

 3286 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 3287 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 

 3288 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 

 3289 دانشگاه كردستان 8 0 
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   مهندسي ايمني درراه آهن- 1259
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع  3290 دانشگاه علم وصنعت ايران 2 0 

 ي مهندسي حمل ونقل ريل- 1259
دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع شگاه علم وصنعت ايراندان 7 0   3291 

 (IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1259
صنايع-باضرايب مهندسي صنايع-گرايش سيستمهاي تكنولوژي  3292 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

باضرايب مهندسي -گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
انتهاي دفترچهشرايط در-صنايع-صنايع  

 3293 دانشگاه تربيت مدرس 1 0

  مهندسي مالي- 1259
 3294 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 مديريت سيستم وبهره وري- مهندسي صنايع - 1260
 3295 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3296 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  3297 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 3298 دانشگاه تفرش 6 0 
 3299 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 
 3300 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 
 3301 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 
 3302 دانشگاه يزد 12 0 

  مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي- 1260
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع(دانشگاه امام حسين  15 0   3303 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   3304 
 3305 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-تظاميبورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي ان  3306 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3307 دانشگاه تهران 3 0 شاخه برنامه ريزي سيستمهاي انرژي

 3308 دانشگاه تهران 3 0 شاخه تحقيق درعمليات
 3309 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 3310 دانشگاه صنعتي اميركبير 7 0 
 3311 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 

 3312 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 گرايش اقتصاد
 3313 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 

 مل ونقل ريلي مهندسي ح- 1260
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي  3314 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

  مديريت درسوانح طبيعي- 1262
 3315 دانشگاه تهران 8 0 

 فتوگرامتري-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 3316 دانشگاه تهران 5 0 
 3317 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 ژئودزي-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 3318 دانشگاه تهران 3 0 

 3319 دانشگاه تهران 3 0 گرايش هيدروگرافي
 3320 دانشگاه زنجان 4 0 
 3321 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 سنجش ازدور- مهندسي عمران - 1263
 3322 دانشگاه اصفهان 6 0 
ندانشگاه تهرا 5 0   3323 
 3324 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 (GIS) سيستمهاي اطالعات جغرافيايي- مهندسي عمران - 1263
 3325 دانشگاه تهران 5 0 
 3326 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 

 سازه- مهندسي عمران - 1264
 3327 دانشگاه اروميه 14 0 
همدان-شگاه بوعلي سينادان 5 0   3328 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  6 0   3329 
 3330 دانشگاه تبريز 10 0 
 3331 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 
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 سازه- مهندسي عمران - 1264ادامه
پذيرشظرفيت  نيمسال  مالحظالت 

 دوم
نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3332 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
 3333 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

هاي دفترچهانتشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3334 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3335 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 10 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج معلم تهراندانشگاه تربيت  6 0   3336 
 3337 دانشگاه تفرش 8 0 
 3338 دانشگاه تهران 12 0 
بوشهر-دانشگاه خليج فارس  6 0   3339 
 3340 دانشگاه رازي كرمانشاه 10 0 
 3341 دانشگاه زنجان 6 0 
 3342 دانشگاه سمنان 8 0 
 3343 دانشگاه سيستان وبلوچستان 12 0 
 3344 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 
 3345 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 3346 دانشگاه شيراز 7 0 
 3347 دانشگاه صنعتي اصفهان 15 0 
 3348 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3349 دانشگاه صنعتي بابل 8 0 
نعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه ص 9 0   3350 
 3351 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 9 0 
 3352 دانشگاه صنعتي شاهرود 8 0 
 3353 دانشگاه صنعتي شريف 22 0 
 3354 دانشگاه علم وصنعت ايران 14 0 
 3355 دانشگاه فردوسي مشهد 9 0 
 3356 دانشگاه كردستان 8 0 
 3357 دانشگاه گيالن 11 0 
 3358 دانشگاه محقق اردبيلي 12 0 
 3359 دانشگاه هرمزگان 5 0 
 3360 دانشگاه ياسوج 3 0 
 3361 دانشگاه يزد 10 0 

  مهندسي خطوط راه آهن- 1264
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب رشته مهندسي عمران  3362 دانشگاه علم وصنعت ايران 11 0 

  مهندسي ايمني درراه آهن- 1264
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب رشته مهندسي عمران وصنعت ايراندانشگاه علم  2 0   3363 

 مهندسي زلزله- مهندسي عمران - 1264
 3364 دانشگاه تبريز 7 0 
 3365 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  3366 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 3367 دانشگاه تهران 9 0 
 3368 دانشگاه سمنان 4 0 
 3369 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
ين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالد 5 0   3370 
 3371 دانشگاه صنعتي شريف 13 0 
 3372 دانشگاه صنعتي شيراز 6 0 
 3373 دانشگاه علم وصنعت ايران 12 0 
 3374 دانشگاه كردستان 6 0 
 3375 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 

 3376 پژوهشكده ساختمان ومسكن 12 0 فاقدخوابگاه
فاقدخوابگاه-زمينه ژئوتكنيك  3377 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله 5 0 

فاقدخوابگاه-زمينه سازه  3378 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله 10 0 

 مكانيك خاك وپي- مهندسي عمران - 1264
 3379 دانشگاه اراك 4 0 
 3380 دانشگاه اروميه 4 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   3381 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  6 0   3382 
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 مكانيك خاك وپي- مهندسي عمران - 1264ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3383 دانشگاه تبريز 9 0 
 3384 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 
 3385 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  3386 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 3387 دانشگاه تفرش 8 0 
 3388 دانشگاه تهران 6 0 
 3389 دانشگاه زنجان 6 0 
 3390 دانشگاه سمنان 6 0 
 3391 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 3392 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 3393 دانشگاه شيراز 5 0 
)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  7 0   3394 
 3395 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 3396 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 
 3397 دانشگاه صنعتي بابل 5 0 
 3398 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 
 3399 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 
 3400 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 
 3401 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 3402 دانشگاه گيالن 9 0 
 3403 دانشگاه هرمزگان 4 0 
 3404 دانشگاه ياسوج 3 0 
 3405 دانشگاه يزد 5 0 

 راه وترابري- مهندسي عمران - 1264
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   3406 
درسدانشگاه تربيت م 7 0   3407 
 3408 دانشگاه تهران 3 0 
 3409 دانشگاه سمنان 4 0 
 3410 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 3411 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 3412 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 
 3413 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0 
 3414 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 
 3415 دانشگاه علم وصنعت ايران 12 0 
 3416 دانشگاه گيالن 4 0 

 مهندسي آب- مهندسي عمران - 1264
 3417 دانشگاه تبريز 7 0 
 3418 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 
 3419 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

ترچهانتهاي دفشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3420 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3421 دانشگاه تهران 9 0 
 3422 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
 3423 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
تي اصفهاندانشگاه صنع 10 0   3424 
 3425 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 

 3426 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 4 0 گرايش مديريت منابع آب
 3427 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8 0 گرايش هيدروليك

 3428 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 
 3429 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 3430 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 3431 دانشگاه يزد 5 0 

 سازه هاي هيدروليكي- مهندسي عمران - 1264
 3432 دانشگاه اروميه 4 0 
 3433 دانشگاه تبريز 6 0 
 3434 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 3435 دانشگاه تهران 6 0 
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 سازه هاي هيدروليكي- مهندسي عمران - 1264ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3436 دانشگاه زنجان 4 0 
 3437 دانشگاه سمنان 4 0 
 3438 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
 3439 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 3440 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 3441 دانشگاه شيراز 5 0 
 3442 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
 3443 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3444 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 
 3445 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
وصنعت ايراندانشگاه علم  6 0   3446 
 3447 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 سازه هاي دريايي- مهندسي عمران - 1264
 3448 دانشگاه تبريز 5 0 
 3449 دانشگاه تهران 5 0 

بندرعباس-نشكده كشتي سازي وعلوم درياييمحل تحصيل در دا  3450 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 
 3451 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 3452  صنعتي سهندتبريزدانشگاه 6 0 
 3453 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
 3454 دانشگاه گيالن 3 0 
 3455 دانشگاه هرمزگان 7 0 

 برنامه ريزي حمل ونقل- مهندسي عمران - 1264
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   3456 
 3457 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 
 3458 دانشگاه علم وصنعت ايران 12 0 

 مهندسي مديريت وساخت- مهندسي عمران - 1264
 3459 دانشگاه تهران 4 0 
 3460 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3461 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

 مهندسي محيط زيست- مهندسي عمران - 1264
 3462 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج ت معلم تهراندانشگاه تربي 6 0   3463 
 3464 دانشگاه تهران 3 0 محل برگزاري دوره دانشكده فني

 3465 دانشگاه تهران 10 0 محل برگزاري دوره دانشكده محيط زيست
 3466 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 دانشكده مهندسي علوم آب

 3467 دانشگاه شيراز 5 0 
 3468 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 3469 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 

 3470 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر
 3471 دانشگاه صنعتي بابل 3 0 
 3472 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 3473 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 
 3474 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 3475 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 مهندسي رودخانه-ن  مهندسي عمرا- 1264
گاه شهيدچمران اهوازدانش 4 0 محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  3476 

)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  8 0 باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير  3477 

 مهندسي آب وفاضالب- مهندسي عمران - 1264
)رشهيدعباسپو(دانشگاه صنعت آب وبرق  7 0 باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير  3478 

 ساخت وتوليد- مهندسي مكانيك - 1267
 3479 دانشگاه اروميه 6 0 
 3480 دانشگاه بيرجند 6 0 
 3481 دانشگاه تبريز 12 0 

 3482 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
 3483 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
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 ساخت وتوليد- مهندسي مكانيك - 1267ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3484 دانشگاه تهران 10 0 
تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران 10 0 فاقدخوابگاه  3485 

 3486 دانشگاه صنعتي اصفهان 9 0 

 3487 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 

 3488 دانشگاه صنعتي بابل 7 0 

 3489 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 11 0 
)دزمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدش(زمينه تخصصي سيستمهاي توليدصنعتي  3490 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

)هدشدزمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخوا(زمينه تخصصي شكل دهي  3491 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكاترونيك علم وصنعت ايراندانشگاه  8 0   3492 

 3493 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

  مهندسي تسليحات- 1267
رچهانتهاي دفتشرايط در-فقط مرد-با ضرايب ساخت وتوليد-گرايش سالح  3494 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3 0 

 طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك - 1267
ميهدانشگاه ارو 5 0   3495 

انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع (دانشگاه امام حسين  15 0   3496 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 12 0   3497 

 3498 دانشگاه بيرجند 7 0 

 3499 دانشگاه تبريز 12 0 
آموزش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي وپيماني   3500 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 

 3501 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3502 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 

 3503 دانشگاه تهران 10 0 

بوشهر-دانشگاه خليج فارس  4 0   3504 

 3505 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 

 3506 دانشگاه زنجان 7 0 

 3507 دانشگاه سمنان 11 0 

 3508 دانشگاه شهركرد 4 0 

 3509 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 3510 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 

 3511 دانشگاه شيراز 15 0 

)اسپورشهيدعب(دانشگاه صنعت آب وبرق  8 0   3512 

 3513 دانشگاه صنعتي اصفهان 26 0 

 3514 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 

 3515 دانشگاه صنعتي بابل 7 0 

 3516   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 21 0 

 3517 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 

 3518 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 

 3519 دانشگاه صنعتي شريف 38 0 
كانيك گرايش بيوم  3520   دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل انشگاه علم وصنعت ايراند 13 0   3521 
)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكانيك جامدات  3522 دانشگاه علم وصنعت ايران 13 0 

 3523 دانشگاه فردوسي مشهد 14 0 

 3524 دانشگاه كاشان 11 0 

 3525 دانشگاه گيالن 15 0 

 3526 دانشگاه يزد 12 0 
  .شجويان پذيرفته شده واحدهاي درسي خود را در يكي از دو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات با نظر گروه آموزشي مربوطه انتخاب خواهند نموددان

 .بـه آنـان اعطـاءميگردد   پذيرفته شدگان دراين كدرشـته،پروژه ودروس خودرادرشـاخه تخصـصي بيومكانيـك بـه انجـام رسـانيده و مـدرك كارشناسـي ارشـدطراحي كـاربردي                       
  .شدگان باپيشينه مهندسي مكانيك به مدت يك ترم دروس جبراني خواهند گذراند پذيرفته

  مهندسي موادمركب- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب گرايش طراحي كاربردي  3527 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2 0 

  مهندسي ماشينهاي ريلي- 1267
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب گرايش طراحي كاربردي  3528 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 

  مهندسي تسليحات- 1267
انتهاي دفترچه درشرايط-فقط مرد-گرايش سالح با ضرايب طراحي كاربردي  3529 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2 0 
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   مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1267
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-طراحي كاربردي-باضرايب رشته مهندسي  مكانيك  3530 پژوهشگاه موادوانرژي 4 0 
 تبديل انرژي- مهندسي مكانيك - 1267

 3531 دانشگاه اروميه 12 0 
همدان-ه بوعلي سينادانشگا 4 0   3532 
 3533 دانشگاه بيرجند 12 0 
 3534 دانشگاه تبريز 12 0 

 3535 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 10 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
 3536 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 3537 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 9 0 
 3538 دانشگاه تهران 10 0 
 3539 دانشگاه رازي كرمانشاه 10 0 
 3540 دانشگاه سمنان 7 0 
تاندانشگاه سيستان وبلوچس 10 0   3541 
 3542 دانشگاه شهركرد 5 0 
 3543 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 3544 دانشگاه شهيدچمران اهواز 10 0 
 3545 دانشگاه شيراز 13 0 
)شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  8 0   3546 

باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس- مديريت انرژي الكتريكي )شهيدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق  7 0   3547 
 3548 دانشگاه صنعتي اروميه 6 0 
فهاندانشگاه صنعتي اص 22 0   3549 
 3550 دانشگاه صنعتي اميركبير 7 0 
 3551 دانشگاه صنعتي بابل 8 0 
 3552 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 19 0 
 3553 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 7 0 
 3554 دانشگاه صنعتي شاهرود 10 0 
 3555 دانشگاه صنعتي شريف 25 0 
 3556  دانشگاه صنعتي شريف 4 0 
 3557 دانشگاه صنعتي شيراز 5 0 

)دزمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدش(زمينه تخصصي ديناميك سياالت  3558 دانشگاه علم وصنعت ايران 13 0 
)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي  3559 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

)صيلي درج نخواهدشدزمينه تخصص درمدرك فارغ التح(زمينه تخصصي علوم حرارتي  3560 دانشگاه علم وصنعت ايران 13 0 
 3561 دانشگاه فردوسي مشهد 15 0 
 3562 دانشگاه كاشان 11 0 
 3563 دانشگاه گيالن 9 0 
گاه محقق اردبيليدانش 12 0   3564 
 3565 دانشگاه هرمزگان 5 0 
 3566 دانشگاه يزد 10 0 

 وبامـدرك كارشناسـي ارشـد     بـه تحـصيل پرداختـه        پذيرفته شده دررشته مهندسي سيستمهاي انرژي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شـريف                 اندانشجوي
  .موردعالقه خودانتخاب نمايندداوطلبان رشته مهندسي سيستمهاي انرژي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشد.دشدنهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواهم

  مهندسي دريا- 1267
محل تحصيل شاهين شهراصفهان-انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب تبديل انرژي- فقط مرد  3567 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

  مهندسي هسته اي- 1267
تبديل انرژي-گرايش راكتورباضرايب رشته مهندسي مكانيك  3568 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

تبديل انرژي-دسي مكانيكباضرايب رشته مهن-گرايش راكتور  3569 دانشگاه شيراز 3 0 
تبديل انرژي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك-گرايش راكتور ركبيردانشگاه صنعتي امي 1 0   3570 

تبديل انرژي-باضرايب مهندسي مكانيك-گرايش گداخت هسته اي  3571 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
تبديل انرژي- باضرايب رشته مهندسي مكانيك-گرايش رآكتور  3572 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 كارشناسـي ارشدمهندسـي    وبامـدرك بـه تحـصيل پرداختـه   سته اي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شـريف          دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي ه      
  داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خود انتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته

 حمل ونقل دريايي- دريانوردي- 1267
تبديل انرژي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  3573 دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار 0 8 

  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1267
محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-تبديل انرژي-شته مهندسي  مكانيكباضرايب ر  3574 پژوهشگاه موادوانرژي 4 0 

 بنادروكشتيراني- دريانوردي- 1267
تبديل انرژي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  3575 دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار 0 8 

  مهندسي سيستمهاي انرژي- 1267
تبديل انرژي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك   3576 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 7 0 
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 بيومكانيك- مهندسي پزشكي - 1267
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3577 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3578 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 12 0 
 3579 دانشگاه علم وصنعت ايران 15 0 

 مهندسي ورزش- مهندسي پزشكي- 1267
بيومكانيك-باضرايب رشته مهندسي پزشكي  3580 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 

 سيستم محركه خودرو- مهندسي مكانيك - 1267
 3581 دانشگاه تبريز 3 0 
 3582 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

 سيستم محركه خودرو- مهندسي خودرو - 1267
سيستم محركه خودرو-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  3583 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 7 0 
سيستم محركه خودرو-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  3584 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

 ي وساخت خودروهاي نظامي مهندسي طراح- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب سيستم محركه خودرو  3585 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3 0 

 طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان- مهندسي مكانيك - 1267
 3586 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

 طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان- مهندسي خودرو - 1267
طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-باضرايب مهندسي مكانيك  3587 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

  مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-ايب طراحي سيستم تعليق ترمزوفرمانباضر  3588 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3 0 

 سازه بدنه خودرو- مهندسي مكانيك - 1267
 3589 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

 سازه بدنه خودرو- مهندسي خودرو - 1267
سازه بدنه خودرو-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  3590 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

  مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب سازه بدنه خودرو  3591 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 4 0 

 فرآوري موادمعدني- مهندسي معدن - 1268
 3592 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 3593 دانشگاه تهران 4 0 
 3594 دانشگاه شهيدباهنركرمان 7 0 
تي اميركبيردانشگاه صنع 4 0   3595 
 3596 دانشگاه كاشان 4 0 

 مكانيك سنگ- مهندسي معدن - 1268
 3597 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 3598 دانشگاه تهران 4 0 
 3599 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 3600 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
 3601 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
 3602 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 4 0 
 3603 دانشگاه يزد 4 0 

 استخراج معدن- مهندسي معدن - 1268
 3604 دانشگاه اروميه 3 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   3605 
 3606 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

اقتصادي-گرايش فني  3607 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
 3608 دانشگاه تهران 4 0 
 3609 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 3610 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 
 3611 دانشگاه صنعتي شاهرود 9 0 

 اكتشاف معدن- مهندسي معدن - 1268
 3612 دانشگاه بيرجند 6 0 
 3613 دانشگاه تهران 4 0 
 3614 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 3615 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 3616 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 
 3617 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 7 0 
 3618 دانشگاه صنعتي شاهرود 8 0 
 3619 دانشگاه يزد 5 0 
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   شناسايي وانتخاب موادمهندسي- مهندسي مواد- 1272
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

وپيماني آموزش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي   3620 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 
 3621 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 3622 دانشگاه تهران 18 0 
 3623 دانشگاه سمنان 10 0 
 3624 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 3625 دانشگاه شيراز 6 0 
 3626 دانشگاه صنعتي اصفهان 23 0 
 3627 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 
 3628 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8 0 
 3629 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 12 0 
 3630 دانشگاه صنعتي شريف 11 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران  3631 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
انتهاي دفترچهشرايط در -محل تحصيل شاهين شهراصفهان  3632 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

 3633 دانشگاه علم وصنعت ايران 20 0 
 3634 دانشگاه فردوسي مشهد 16 0 

  مهندسي موادمركب- 1272
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب مهندسي موادشناسائي وانتخاب موادمهندسي  3635 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3 0 

 نانومواد- نانو فناوري- 1272
شناسائي وانتخاب موادمهندسي-با ضرايب رشته مهندسي مواد  3636 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

 شكل دادن فلزات- مهندسي مواد- 1272
 3637 دانشگاه تهران 4 0 
 3638 دانشگاه سمنان 7 0 
 3639 دانشگاه شيراز 5 0 
 3640  شريفدانشگاه صنعتي 6 0 

 جوشكاري- مهندسي مواد- 1272
 3641 دانشگاه تهران 3 0 
 3642 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 
 3643 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 

 استخراج فلزات- مهندسي مواد- 1272
 3644 دانشگاه تهران 4 0 
 3645 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
 3646 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
انشگاه صنعتي شريفد 6 0   3647 
 3648 دانشگاه علم وصنعت ايران 12 0 

 بيومواد- مهندسي پزشكي - 1272
 3649 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 
 3650 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 
 3651 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 

 سراميك- مهندسي مواد- 1272
ـقزوين)ره (ام خميني دانشگاه بين المللي ام 7 0   3652 
 3653 دانشگاه تبريز 5 0 
 3654 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

 3655 دانشگاه شيراز 5 0 گرايش الكتروسراميك
 3656 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 
 3657 دانشگاه علم وصنعت ايران 11 0 

محل تحصيل كرج-گاهفاقدخواب  3658 پژوهشگاه موادوانرژي 12 0 
  مهندسي موادمركب- 1272

انتهاي دفترچهشرايط در-سراميك-باضرايب رشته مهندسي مواد  3659 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3 0 
 خوردگي وحفاظت ازمواد- مهندسي مواد- 1272

 3660 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 
 3661 دانشگاه تهران 5 0 
 3662 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 3663 دانشگاه شيراز 5 0 
 3664 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
بريزدانشگاه صنعتي سهندت 6 0   3665 
 3666 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 
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  ريخته گري- مهندسي مواد- 1272
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3667 دانشگاه تهران 4 0 
تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران 10 0 فاقدخوابگاه  3668 

 3669 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 

گاه صنعتي سهندتبريزدانش 10 0   3670 

 3671 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 

 3672 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 

  )نانوفناوري(نانومواد- مهندسي مواد- 1273
 3673 دانشگاه شيراز 5 0 

 3674 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 گرايش مهندسي مواد
 3675 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 گرايش موادغيرفلزي

محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه  3676 پژوهشگاه موادوانرژي 10 0 

 تجارت الكترونيكي-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 3677 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 

 3678 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 7 0 

 3679 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن  3680 دانشگاه قم 2 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  3681 دانشگاه قم 2 0 

 امنيت اطالعات-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
صنعتي اميركبيردانشگاه  3 0   3682 

 شبكه هاي كامپيوتري-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 3683 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

 3684 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 6 0 

 3685 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 

 3686 دانشگاه يزد 8 0 

 (IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
اه تحصيالت تكميلي صنعتي كرماندانشگ 4 0   3687 

 3688 دانشگاه تهران 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  3689 دانشگاه شاهد 3 0 

 3690 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش امنيت شبكه  3691 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 

 معماري كامپيوتري- مهندسي كامپيوتر- 1277
 3692 دانشگاه اصفهان 12 0 معماري سيستمهاي كامپيوتري

 3693 دانشگاه تهران 8 0 

 3694 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 3695 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 

 3696 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 

 3697 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 

 3698 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 

 هوش مصنوعي-سي كامپيوتر مهند- 1277
 3699 دانشگاه اصفهان 10 0 

)س (لزهرادانشگاه ا 5 0 فقط زن  3700 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   3701 
 3702 دانشگاه تهران 6 0 گرايش رباتيك

 3703 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 3704 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 3705 دانشگاه شيراز 10 0 
 3706 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 هوش مصنوعي ورباتيك

 3707 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 

 3708 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 3709 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 

نعت ايراندانشگاه علم وص 28 0   3710 

 3711 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

 3712 دانشگاه كردستان 8 0 
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  نرم افزار- مهندسي كامپيوتر- 1277
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3713 دانشگاه اصفهان 14 0 
 3714 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3715 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3716 دانشگاه تهران 9 0 
 3717 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
 3718 دانشگاه شيراز 5 0 
 3719 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 3720 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3721 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 
 3722 دانشگاه علم وصنعت ايران 19 0 
 3723 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

 (IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1277
باضرايب مهندسي كامپيوترنرم افزار-گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات  3724 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

  الگوريتم ومحاسبات- 1277
 3725 دانشگاه تهران 5 0 محل برگزاري دوره،گروه علوم پايه مهندسي دانشكده فني مي باشد

 جلوبرندگي- فضا- مهندسي هوا- 1279
 3726 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 3727 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3728 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3729 دانشگاه صنعتي شريف 16 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد  3730 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
 3731 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
 3732  فردوسي مشهددانشگاه 4 0 

  فضا- مهندسي هوا- 1279
 3733 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 گرايش مهندسي فضايي
 3734 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 گرايش مهندسي فضايي

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش مهندسي فضايي-فقط مرد  3735 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
وهشگاه هوا فضاپژ 8 0 گرايش مهندسي فضايي  3736 

 مكانيك پرواز- فضا- مهندسي هوا- 1279
 3737 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 3738 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 
 3739 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3740 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 

 سازه هاي هوايي- فضا- مهندسي هوا- 1279
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع(دانشگاه امام حسين  15 0   3741 

 3742 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3743 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3744 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 

انتهاي دفترچهشرايط در- تحصيل تهرانمحل-فقط مرد  3745 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 10 0 
 3746 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
 3747 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 آئروديناميك- فضا- مهندسي هوا- 1279
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع(دانشگاه امام حسين  15 0   3748 

 3749 دانشگاه شيراز 3 0 
 3750 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 3751 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 3752 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
 3753 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
فردوسي مشهددانشگاه  4 0   3754 

 سوانح هوايي وصالحيتهاي پروازي- فضا- مهندسي هوا- 1279
فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه سازمانهاي ذينفع  3755 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 7 0 

فقط مرد-انتهاي دفترچهشرايط در)نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران(بورسيه نهاجا  3756 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 5 0 
  تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي - 1283

 3757 دانشگاه صنعتي اصفهان 12 0 
 3758 دانشگاه صنعتي اميركبير 11 0 
 3759 دانشگاه يزد 8 0 
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   شيمي نساجي وعلوم الياف- مهندسي نساجي - 1284
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 3760 دانشگاه صنعتي اصفهان 12 0 

 3761 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 

 3762 دانشگاه گيالن 9 0 

 ي بيوتكنولوژ- مهندسي شيمي - 1285
 3763 دانشگاه اصفهان 9 0 

 3764 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

 3765 دانشگاه تهران 3 0 

 3766 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 

 3767 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 5 0 

 3768 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

 3769 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

  مهندسي داروسازي- 1285
 3770 دانشگاه تهران 5 0 

 صنايع رنگ- مهندسي پليمر- 1286
 3771 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 

 صنايع رنگ- مهندسي رنگ- 1286
فاقدخوابگاه- صنايع رنگ-باضرايب رشته مهندسي پليمر تهران-پژوهشكده صنايع رنگ 7 0   3772 

  مهندسي طراحي محيط زيست- 1287
 3773 دانشگاه تهران 8 0 

  مديريت نساجي- 1288
انشگاه صنعتي اميركبيرد 4 0   3774 

  مهندسي فراوري وانتقال گاز- 1289
 3775 دانشگاه صنعت نفت 10 0 محل تحصيل اهواز

  مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون- 1290
 3776 دانشگاه صنعت نفت 10 0 محل تحصيل اهواز

  مهندسي مكاترونيك- 1291
 3777 دانشگاه تبريز 10 0 

 3778 دانشگاه سمنان 5 0 

 3779 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 

 3780 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 12 0 
محل اجرادانشكده مكانيك- شدگان رشته هاي مختلفيك نيمسال دروس جبراني براي پذيرفته  3781 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

  مهندسي ايمني وبازرسي فني- 1292
 3782 دانشگاه صنعت نفت 15 0 محل تحصيل آبادان
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وه كشاورزي تحصيلي دوره هاي روزانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گرهايمحل كد رشته - 4جدول شماره  
 آبخيزداري-عي  مهندسي منابع طبي- 1301

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4001 دانشگاه تربيت مدرس 9 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4002 دانشگاه تهران 6 0 

 4003 دانشگاه شهركرد 2 0 
 4004 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 8 0 
طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع  7 0   4005 
 4006 دانشگاه هرمزگان 3 0 
 4007 دانشگاه يزد 7 0 

 مرتعداري- مهندسي منابع طبيعي - 1301
ايي شهرستان نورمحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دري  4008 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4009 دانشگاه تهران 6 0 

رددانشگاه شهرك 2 0   4010 
 4011 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 4012 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 8 0 
 4013 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 4 0 

 آبياري وزهكشي- مهندسي كشاورزي - 1302
 4014 دانشگاه اروميه 5 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 7 0   4015 
 4016 دانشگاه تبريز 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4017 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   4018 دانشگاه تهران 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4019 دانشگاه تهران 8 0 
 4020 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
 4021 دانشگاه زابل 10 0 
 4022 دانشگاه زنجان 3 0 
 4023 دانشگاه شهركرد 3 0 
 4024 دانشگاه شهيدچمران اهواز 11 0 
نشگاه شيرازدا 15 0   4025 
 4026 دانشگاه صنعتي اصفهان 9 0 
 4027 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 4028 دانشگاه كردستان 6 0 

 سازه هاي آبي- مهندسي كشاورزي - 1302
 4029 دانشگاه اروميه 5 0 
 4030 دانشگاه تبريز 6 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4031 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4032 دانشگاه تهران 11 0 

 4033 دانشگاه شهركرد 2 0 
 4034 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 4035 دانشگاه شهيدچمران اهواز 8 0 
 4036 دانشگاه شيراز 4 0 
 4037 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0 
 4038 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 6 0 

 منابع آب- مهندسي كشاورزي - 1302
 4039 دانشگاه بيرجند 6 0 
 4040 دانشگاه تبريز 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4041 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   4042 دانشگاه تهران 3 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4043 دانشگاه تهران 8 0 
يعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طب 4 0   4044 

 اصالح نباتات- مهندسي كشاورزي - 1303
 4045 دانشگاه اروميه 3 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  4046 دانشگاه ايالم 2 0 
 4047 دانشگاه تبريز 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4048 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   4049 دانشگاه تهران 4 0 
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 اصالح نباتات- مهندسي كشاورزي - 1303 ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4050 دانشگاه تهران 3 0 
ي كرمانشاهدانشگاه راز 7 0   4051 
 4052 دانشگاه زابل 2 0 
 4053 دانشگاه زنجان 7 0 
 4054 دانشگاه شهركرد 3 0 
 4055 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 4056 دانشگاه شيراز 7 0 
 4057 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 4058 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 
 4059 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 
 4060 دانشگاه گيالن 4 0 
 4061 دانشگاه لرستان 3 0 
ردبيليدانشگاه محقق ا 6 0   4062 

 زراعت- مهندسي كشاورزي - 1303
 4063 دانشگاه اروميه 4 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  4064 دانشگاه ايالم 4 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   4065 
 4066 دانشگاه بيرجند 6 0 
 4067 دانشگاه تبريز 7 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4068 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   4069 دانشگاه تهران 7 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4070 دانشگاه تهران 3 0 
 4071 دانشگاه رازي كرمانشاه 6 0 
 4072 دانشگاه زابل 12 0 
 4073 دانشگاه زنجان 9 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  4074 دانشگاه شاهد 5 0 
 4075 دانشگاه شهيدباهنركرمان 8 0 
دچمران اهوازدانشگاه شهي 5 0   4076 
 4077 دانشگاه شيراز 7 0 
 4078 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 4079 دانشگاه صنعتي شاهرود 7 0 
مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  10 0   4080 
 4081 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 
 4082 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 5 0 
 4083 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 4084 دانشگاه كردستان 8 0 
 4085 دانشگاه گيالن 8 0 
 4086 دانشگاه لرستان 5 0 
 4087 دانشگاه محقق اردبيلي 12 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 6 0   4088 
 4089 دانشگاه ياسوج 6 0 

  علوم وتكنولوژي بذر- 1303
 4090 دانشگاه بيرجند 0 4 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4091 دانشگاه تهران 2 0 
 4092 دانشگاه محقق اردبيلي 5 0 

  )ياگرواكولوژ(اكولوژيك- كشاورزي- 1303
 4093 دانشگاه بيرجند 4 0 
 4094 دانشگاه شهركرد 2 0 

اگرواكولوژي-كشاورزي  4095 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 
 4096 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
 4097 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 اقتصادكشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1304
انشگاه تبريزد 6 0   4098 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4099 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4100 دانشگاه تهران 2 0 
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 اقتصادكشاورزي-  مهندسي كشاورزي- 1304ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4101 دانشگاه زابل 10 0 

 4102 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

 4103 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

 4104 دانشگاه شيراز 6 0 
 4105 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 گرايش سياست وتوسعه روستائي
 4106 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 گرايش مديريت و توليدكشاورزي

 علوم باغباني- مهندسي كشاورزي - 1305
نوشابه اي ادويه اي و، گرايش گياهان دارويي  4107 دانشگاه اروميه 3 0 

 4108 دانشگاه اروميه 7 0 گرايش ميوه كاري
تقال به ديگردانشگاههاعدم امكان ان-فاقدخوابگاه متاهلي  4109 دانشگاه ايالم 2 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   4110 
 4111 دانشگاه تبريز 9 0 گرايش سبزي كاري
 4112 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش ميوه كاري

كرج-محل تحصيل واقع دراتوبان تهران-گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي  4113 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
كرج-بان تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتو  4114 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

كرج-كشاورزيهددانشكمحل تحصيل -گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوالت باغباني  4115 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه  4116 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-شاورزيمحل تحصيل دانشكده ك-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها  4117 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي اندانشگاه تهر 2 0   4118 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح گياهان دارويي،ادويه اي وعطري  4119 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-انيگرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغب  4120 دانشگاه تهران 2 0 

نوشابه اي ادويه اي و گرايش گياهان دارويي،  4121 دانشگاه زابل 4 0 
 4122 دانشگاه زنجان 4 0 گرايش گياهان زينتي
 4123 دانشگاه زنجان 7 0 گرايش ميوه كاري

 4124 دانشگاه شهركرد 2 0 
 4125 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 گرايش ميوه كاري

 4126 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش سبزي كاري
 4127 دانشگاه شيراز 5 0 گرايش ميوه كاري

 4128 دانشگاه شيراز 2 0   گياهان زينتي گرايش

 4129 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 
 4130 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 سبزي كاريگرايش 

 4131 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش ميوه كاري
 4132 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0  ادويه اي و نوشابه اي،گياهان دارويي

 4133 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گياهان زينتيگرايش 

 4134 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 4135 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش سبزي كاري
 4136 دانشگاه گيالن 4 0 گرايش گياهان زينتي
 4137 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش ميوه كاري

 4138 دانشگاه محقق اردبيلي 6 0 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 7 0   4139 

 ترويج وآموزش كشاورزي-ورزي  مهندسي كشا- 1306
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4140 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

 4141 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 

 4142 دانشگاه شيراز 10 0 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  5 0   4143 

 شاورزيترويج ك- مهندسي كشاورزي - 1306
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي  4144 دانشگاه تهران 3 0 

 آموزش كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1306
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي  4145 دانشگاه تهران 3 0 

 جنگلداري- مهندسي منابع طبيعي - 1307
 4146 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4147 دانشگاه تهران 5 0 

 4148 دانشگاه شهركرد 2 0 

 4149 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 



  60 صفحه                                                                                               روزانه

 جنگلداري- مهندسي منابع طبيعي - 1307ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4150 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 9 0 
 4151 دانشگاه كردستان 8 0 

دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا محل تحصيل -جنگلداري-عيمهندسي منابع طبيرشتهضرايب با  4152 دانشگاه گيالن 5 0 
 4153 دانشگاه لرستان 5 0 
 4154 دانشگاه يزد 4 0 

 جنگل شناسي واكولوژي جنگل- مهندسي منابع طبيعي - 1307
كرج-دانشكده كشاورزيمحل تحصيل - جنگلداري-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4155 دانشگاه تهران 5 0 

جنگلداري-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4156 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 10 0 
دانشكده منابع طبيعي صومعه سرامحل تحصيل -جنگلداري-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4157 دانشگاه گيالن 8 0 

  علوم خاك- مهندسي كشاورزي - 1308
ش شيمي وحاصلخيزي خاكگراي  4158 دانشگاه اروميه 5 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   4159 
زدانشگاه تبري 2 0 گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  4160 

 4161 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
 4162 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4163 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

كرج-كشاورزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده   4164 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
كرج-زيدانشكده كشاورمحل تحصيل -گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  4165 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-دانشكده كشاورزي محل تحصيل -دي وارزيابي خاكگرايش پيدايش،رده بن  4166 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-دانشكده كشاورزي محل تحصيل-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك وتغذيه گياه  4167 دانشگاه تهران 5 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  4168 دانشگاه تهران 2 0 
 4169 دانشگاه زنجان 2 0 گرايش پيدايش و رده بندي خاك
 4170 دانشگاه زنجان 5 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4171 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 4172 دانشگاه شهركرد 2 0 پيدايش،رده بندي وارزيابي خاك
 4173 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
 4174 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4175 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 4176 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
رده بندي وارزيابي خاك,گرايش پيدايش  4177 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 4178 دانشگاه شهيدچمران اهواز 7 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4179 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 4180 دانشگاه شيراز 9 0 
 4181 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

رده بندي وارزيابي خاك,گرايش پيدايش  4182 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 
 4183 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

اظت خاكگرايش فيزيك وحف  4184 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 
 4185 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 

نابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي وم 2 0 گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  4186 
 4187 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

 4188 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4189 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

عي ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبي 4 0   4190 
 4191 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

 4192 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
 4193 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 4194 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 4195 دانشگاه محقق اردبيلي 5 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 7 0   4196 

 علوم دامي- مهندسي كشاورزي - 1309
 4197 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش اصالح نژاددام

 4198 دانشگاه اروميه 6 0 گرايش تغذيه دام
 4199 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش فيزيولوژي دام

كان انتقال به ديگردانشگاههاعدم ام-فاقدخوابگاه متاهلي  4200 دانشگاه ايالم 4 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   4201 

 4202 دانشگاه بيرجند 4 0 گرايش اصالح نژاددام
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 علوم دامي- مهندسي كشاورزي - 1309ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

يش تغذيه دامگرا  4203 دانشگاه بيرجند 6 0 
 4204 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش اصالح نژاددام

 4205 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش تغذيه دام
 4206 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش فيزيولوژي دام

 4207 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش مديريت دامپروري
كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران محل تحصيل -گرايش اصالح نژاددام  4208 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش تغذيه دام  4209 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 
كرج-كده كشاورزيدانش محل تحصيل -گرايش اصالح نژاددام  4210 دانشگاه تهران 7 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت -گرايش اصالح نژاددام  4211 دانشگاه تهران 1 0 

كرج-رزيدانشكده كشاو محل تحصيل -گرايش تغذيه دام  4212 دانشگاه تهران 7 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت -گرايش تغذيه دام  4213 دانشگاه تهران 1 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي دام  4214 دانشگاه تهران 6 0 
 4215 دانشگاه رازي كرمانشاه 7 0 گرايش تغذيه دام

 4216 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش فيزيولوژي دام
 4217 دانشگاه زابل 2 0 گرايش اصالح نژاددام

 4218 دانشگاه زابل 8 0 گرايش تغذيه دام
 4219 دانشگاه زنجان 6 0 گرايش اصالح نژاددام

 4220 دانشگاه زنجان 7 0 گرايش تغذيه دام
 4221 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش فيزيولوژي دام

 4222 دانشگاه زنجان 5 0 گرايش مديريت دامپروري
 4223 دانشگاه شهركرد 2 0 گرايش تغذيه دام

 4224 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش اصالح نژاددام
 4225 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0  تغذيه دامگرايش

 4226 دانشگاه شيراز 7 0 گرايش تغذيه دام
 4227 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش فيزيولوژي دام

گاه صنعتي اصفهاندانش 11 0   4228 
مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  3 0 گرايش اصالح نژاددام  4229 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  3 0 گرايش تغذيه دام  4230 
مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  4 0 گرايش فيزيولوژي دام  4231 
 4232 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 6 0 گرايش اصالح نژاددام

 4233 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 8 0 گرايش تغذيه دام
 4234 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 گرايش فيزيولوژي دام

 4235 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش مديريت دامپروري
علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساريدانشگاه  5 0 گرايش اصالح نژاددام  4236 

 4237 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 گرايش تغذيه دام
 4238 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش اصالح نژاددام

 4239 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 گرايش تغذيه دام
 4240 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 گرايش فيزيولوژي دام
 4241 دانشگاه كردستان 4 0 گرايش اصالح نژاددام

 4242 دانشگاه كردستان 8 0 گرايش تغذيه دام
 4243 دانشگاه كردستان 4 0 گرايش فيزيولوژي دام
 4244 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش اصالح نژاددام

 4245 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش تغذيه دام
 4246 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش فيزيولوژي دام

 4247 دانشگاه لرستان 2 0 گرايش تغذيه دام
 4248 دانشگاه محقق اردبيلي 5 0 گرايش تغذيه دام

 پرورش وتوليدطيور- مهندسي كشاورزي - 1309
 4249 دانشگاه بيرجند 4 0 باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4250 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

 4251 دانشگاه زابل 2 0 

 اصالح گياهان باغباني- مهندسي توليدات گياهي- 1310
)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   4252 دانشگاه تهران 3 0 

 توليدمحصوالت باغباني- مهندسي توليدات گياهي- 1310
)نابوريحا(ت محل تحصيل پاكدش  4253 دانشگاه تهران 3 0 
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  شيالت- مهندسي منابع طبيعي - 1311
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4254 دانشگاه زابل 8 0 
 4255 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

 4256 دانشگاه گيالن 5 0  صومعه سرامحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي

 تكثيروپرورش آبزيان- مهندسي منابع طبيعي - 1311
 4257 دانشگاه اروميه 5 0 باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي شيالت

ا ن نورتعلوم دريايي شهرسودانشكده منابع طبيعيمحل تحصيل -شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4258 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-باضرايب رشته شيالت  4259 دانشگاه تهران 4 0 

شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4260 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4261 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 8 0 

 4262 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 3 0  شيالت-بيعيباضرايب رشته مهندسي منابع ط
شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي نابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي وم 3 0   4263 
شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4264 دانشگاه هرمزگان 3 0 

 فرآوري محصوالت شيالتي- مهندسي منابع طبيعي - 1311
علوم دريايي شهرستان نورودانشكده منابع طبيعي محل تحصيل -شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي ت مدرسدانشگاه تربي 4 0   4265 

شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4266 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 

 بوم شناسي آبزيان شيالتي- مهندسي منابع طبيعي - 1311
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-باضرايب رشته شيالت  4267 دانشگاه تهران 4 0 

شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4268 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 
شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  4269 دانشگاه گيالن 5 0 

 چوب شناسي وصنايع چوب- مهندسي منابع طبيعي - 1312
انشگاه تربيت مدرسد 10 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  4270 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4271 دانشگاه تهران 9 0 

  صنايع چوب- مهندسي منابع طبيعي- 1312
فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورشويژه   4272 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4273 دانشگاه تهران 5 0 

 صنايع خميروكاغذ- مهندسي منابع طبيعي - 1312
 4274 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 پذيرش براي پارك علمي،تحقيقاتي وفناوري واقع درزيرآب مازندران

 4275 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 9 0 

 حفاظت واصالح چوب- مهندسي منابع طبيعي - 1312
 4276 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 

 فرآورده هاي چندسازه چوب- مهندسي منابع طبيعي - 1312
 4277 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 7 0 

 علوم وصنايع غذايي- مهندسي كشاورزي - 1313
 4278 دانشگاه اروميه 7 0 
 4279 دانشگاه تبريز 8 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4280 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
كرج-دانشكده كشاورزي محل تحصيل -گرايش تكنولوژي صنايع غذايي  4281 دانشگاه تهران 3 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي  4282 دانشگاه تهران 3 0 
 4283 دانشگاه شيراز 4 0 گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

 4284 دانشگاه شيراز 4 0 گرايش شيمي موادغذايي
 4285 دانشگاه صنعتي اصفهان 11 0 

 4286 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 10 0 گرايش تكنولوژِي صنايع غذايي
 4287 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 گرايش شيمي مواد غذايي

 4288 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي
 4289 دانشگاه فردوسي مشهد 11 0 

 حشره شناسي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1314
 4290 دانشگاه اروميه 4 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   4291 
 4292 دانشگاه تبريز 3 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4293 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   4294 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4295 دانشگاه تهران 5 0 
 4296 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 4297 دانشگاه زابل 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  4298 دانشگاه شاهد 4 0 
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 حشره شناسي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1314دامها
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4299 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 4300 دانشگاه شيراز 4 0 

 4301 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 

 4302 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 4303 دانشگاه گيالن 7 0 

 4304 دانشگاه محقق اردبيلي 7 0 

رفسنجان-)عج (ردانشگاه ولي عص 5 0   4305 

 4306 مجتمع آموزش عالي مراغه 5 0 

 بيماري شناسي گياهي- مهندسي كشاورزي - 1315

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   4307 

 4308 دانشگاه تبريز 3 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4309 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت  نشگاه تهراندا 2 0   4310 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4311 دانشگاه تهران 5 0 

 4312 دانشگاه زابل 4 0 

 4313 دانشگاه زنجان 6 0 

 4314 دانشگاه شهركرد 2 0 

 4315 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 

 4316 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 4317 دانشگاه شيراز 9 0 

 4318 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 

 4319 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

گاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساريدانش 5 0   4320 

 4321 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

 4322 دانشگاه كردستان 8 0 

 4323 دانشگاه گيالن 6 0 

 محيط زيست- مهندسي منابع طبيعي - 1317
 4324 دانشگاه بيرجند 4 0 

 4325 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4326 دانشگاه تهران 8 0 

 4327 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
 4328 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 گرايش آلودگيهاي محيط زيست

 4329 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 6 0 

 4330 دانشگاه كردستان 6 0 

 مكانيك ماشينهاي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1319
 4331 دانشگاه اروميه 8 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه متاهلي  4332 دانشگاه ايالم 5 0 

 4333 دانشگاه تبريز 5 0 
كرج-رانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان ته  4334 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   4335 دانشگاه تهران 3 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4336 دانشگاه تهران 5 0 

 4337 دانشگاه شهركرد 2 0 

 4338 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 

 4339 دانشگاه شيراز 12 0 

 4340 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 

 4341 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 

 4342 دانشگاه محقق اردبيلي 12 0 

 ورزي هواشناسي كشا- 1320
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي هراندانشگاه ت 5 0   4343 

 4344 دانشگاه شيراز 5 0 

 4345 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 4346 دانشگاه مازندران 3 0 



  64 صفحه                                                                                               روزانه

 مديريت مناطق بياباني- مهندسي منابع طبيعي - 1321
 ظرفيت پذيرش

سال نيم مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

كرج-محل برگزاري دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4347 دانشگاه تهران 6 0 

 4348 دانشگاه شيراز 12 0 

 4349 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

 4350 دانشگاه يزد 7 0 

 مكانيزاسيون كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1322

 4351 دانشگاه تبريز 5 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4352 دانشگاه تهران 5 0 

دچمران اهوازدانشگاه شهي 4 0   4353 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  5 0   4354 

 بيابان زدايي- مهندسي منابع طبيعي - 1323
كرج-ل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعيمحل تحصي  4355 دانشگاه تهران 6 0 

 4356 دانشگاه زابل 10 0 

 4357 دانشگاه سمنان 4 0 

 4358 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 

 بيوتكنولوژي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1324

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   4359 

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   4360 
انتهاي دفترچهشرايط در-وزارت جهاد كشاورزيبورسيه  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   4361 

 4362 دانشگاه تبريز 3 0 
باهمكاري دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان-كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4363 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  4364 دانشگاه تربيت مدرس 4 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4365 دانشگاه تهران 2 0 

 4366 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 

ه زابلدانشگا 2 0   4367 

 4368 دانشگاه زنجان 6 0 

 4369 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 

 4370 دانشگاه شهيدبهشتي 15 0 

 4371 دانشگاه شيراز 4 0 

 4372 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  5 0   4373 

 4374 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 7 0 

 4375 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 4 0 

ه فردوسي مشهددانشگا 7 0   4376 

 4377 دانشگاه گيالن 4 0 

 توسعه روستايي- مهندسي كشاورزي - 1325

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   4378 

 4379 دانشگاه تبريز 4 0 
كرج-ل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعيمحل تحصي  4380 دانشگاه تهران 3 0 

 4381 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 

 4382 دانشگاه گيالن 3 0 

 شناسايي ومبارزه باعلفهاي هرز- مهندسي كشاورزي - 1326

 4383 دانشگاه بيرجند 6 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  4384 دانشگاه تهران 2 0 

 4385 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 4386 دانشگاه محقق اردبيلي 4 0 

  مديريت كشاورزي- 1327

 4387 دانشگاه تبريز 6 0 
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  هنر تحصيلي دوره هاي روزانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه هايمحل كد رشته - 5 جدول شماره
  برنامه ريزي شهري ومنطقه اي- 1350

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

ـقزوين)ره  (دانشگاه بين المللي امام خميني 7 0   4501 
 4502 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 4503 دانشگاه تهران 8 0 
 4504 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 4505 دانشگاه شيراز 12 0 
 4506 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

محدوديت خوابگاه-دحداقل شانزده واحدپيشنيازبگذرانندپذيرفته شدگان رشته هاي متفاوت باي  4507 دانشگاه هنراصفهان 10 0 
اندانشگاه هنرتهر 6 0 محل تحصيل كرج يا تهران  4508 

  طراحي شهري- 1351
 4509 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
 4510 دانشگاه تهران 8 0 
 4511 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 4512 دانشگاه علم وصنعت ايران 10 0 
 4513 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 

  مهندسي معماري- 1352
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  7 0   4514 

 4515 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 8 0 ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
 4516 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 گرايش طراحي منظر

 4517 دانشگاه تربيت مدرس 7 0 گرايش فني
 4518 دانشگاه تهران 8 0 
 4519 دانشگاه شهيدبهشتي 12 0 
 4520 دانشگاه شيراز 12 0 

 4521 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 گرايش معماري پايدار
 4522 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
 4523 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

 4524 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 گرايش معماري فناوري
ايش معماري مسكنگر  4525 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 

 4526 دانشگاه گيالن 7 0 
 4527 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 فاقدخوابگاه

محدوديت خوابگاه-پذيرفته شدگان رشته هاي متفاوت بايدحداقل شانزده واحدپيشنيازبگذرانند  4528 دانشگاه هنراصفهان 15 0 
محل تحصيل تهران ياكرج-فاقدخوابگاه  4529 دانشگاه هنرتهران 6 0 

 4530 دانشگاه يزد 12 0 
 زي پس ازسانحه بازسا- 1352

 4531 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 باضرايب رشته مهندسي معماري
  معماري داخلي- 1352

محل تحصيل تهران ياكرج-فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي معماري  4532 دانشگاه هنرتهران 5 0 
  معماري منظر- 1352

 4533 دانشگاه تهران 3 0 
 4534 دانشگاه شهيدبهشتي 16 0 

  مهندسي معماري اسالمي- 1352
 4535 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 فاقدخوابگاه

  مطالعات معماري ايران- 1352
 4536 دانشگاه شهيدبهشتي 10 0 

دوديت خوابگاهمح  4537 دانشگاه هنراصفهان 10 0 
  مرمت واحياي بناهاوبافتهاي تاريخي- 1353

نشگاه تهراندا 3 0   4538 
 4539 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 

محدوديت خوابگاه-پذيرفته شدگان رشته هاي متفاوت بايدحداقل شانزده واحدپيشنيازبگذرانند  4540 دانشگاه هنراصفهان 10 0 
  كارگرداني- 1357

 4541 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 4542 دانشگاه تهران 6 0 
 4543 دانشگاه هنرتهران 6 0 

  سينما- 1357
 4544 دانشگاه تهران 6 0 
 4545 دانشگاه هنرتهران 6 0 
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   توليدسيما- 1357
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

انتهاي دفترچهشرايط -محل تحصيل قم-ويژه طالب-دانش آموختگان سطح دوحوزه- فقط مرد  4546 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 0 20 
   تهيه كنندگي- 1357

انتهاي دفترچهدسيماـشرايط باضرايب رشته تولي-گرايشهاي مستند،نمايشي وآموزشي  4547 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 0 15 
  ادبيات نمايشي- 1357

 4548 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
 4549 دانشگاه تهران 6 0 
 4550 دانشگاه هنرتهران 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط -محل تحصيل قم-ويژه طالب-دانش آموختگان سطح دوحوزه- فقط مرد  4551 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 15 0 
  )انيميشن( تصويرمتحرك - 1358

درسدانشگاه تربيت م 7 0   4552 
 4553 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  ارتباط تصويري- 1358
گرافيك-فقط زن )س(دانشگاه الزهرا 0 5   4554 

 4555 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 
 4556 دانشگاه تهران 5 0 

انتهاي دفترچهايط درشر  4557 دانشگاه شاهد 5 0 
 4558 دانشگاه هنرتهران 6 0 

  تصويرسازي- 1358
ه تهراندانشگا 5 0   4559 

انتهاي دفترچهشرايط در  4560 دانشگاه شاهد 5 0 
 4561 دانشگاه هنرتهران 5 0 

  نقاشي- 1358
)س(دانشگاه الزهرا 0 5 فقط زن  4562 

 4563 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 
 4564 دانشگاه تهران 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  4565 دانشگاه شاهد 7 0 
 4566 دانشگاه هنراصفهان 10 0 محدوديت خوابگاه

هراندانشگاه هنرت 6 0   4567 
  عكاسي- 1358

 4568 دانشگاه تهران 5 0 
 4569 دانشگاه هنرتهران 5 0 

  طراحي صنعتي- 1358
 4570 دانشگاه تهران 5 0 
 4571 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 

 4572 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 فاقدخوابگاه
 4573 دانشگاه هنرتهران 5 0 

  مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي- 1358
محدوديت خوابگاه-پذيرفته شدگان رشته هاي متفاوت بايدحداقل شانزده واحدپيشنيازبگذرانند  4574 دانشگاه هنراصفهان 10 0 

 4575 دانشگاه هنرتهران 5 0 
 وهش هنر پژ- 1359

)س(دانشگاه الزهرا 0 4 فقط زن  4576 
 4577 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  4578 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 4579 دانشگاه تهران 6 0 
 4580 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  4581 دانشگاه شاهد 8 0 
 4582 دانشگاه كاشان 0 2 

 4583 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 فاقدخوابگاه
 4584 دانشگاه هنراصفهان 10 0 محدوديت خوابگاه

 4585 دانشگاه هنرتهران 6 0 
  فلسفه هنر- 1359

 4586 دانشگاه عالمه طباطبايي 6 0 
 4587 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  صنايع دستي- 1359
 4588 دانشگاه هنراصفهان 10 0 محدوديت خوابگاه

 4589 دانشگاه هنرتهران 6 0 
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  المي هنراس- 1359
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4590 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 گرايش نگارگري
فاقدخوابگاه-گرايش سفال  4591 دانشگاه هنراسالمي تبريز 6 0 

 4592 دانشگاه هنراصفهان 10 0 محدوديت خوابگاه

  آهنگسازي- 1360
 4593 دانشگاه تهران 3 0 

  نوازندگي موسيقي ايراني- 1360
 4594 دانشگاه هنرتهران 5 0 محل تحصيل كرج يا تهران

  نوازندگي موسيقي جهاني- 1360
 4595 دانشگاه هنرتهران 5 0 محل تحصيل كرج يا تهران

 ه وساخت مديريت پروژ- 1361
 4596 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 
 4597 دانشگاه تهران 3 0 
يدبهشتيدانشگاه شه 10 0   4598 

  تكنولوژي معماري- 1361
 4599 دانشگاه تهران 3 0 

  انرژي معماري- 1361
 4600 دانشگاه تهران 3 0 

  
  كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم پزشكي تحصيلي دوره هاي روزانه هايمحل كد رشته - 6 جدول شماره

 )آناتومي( علوم تشريحي- 1401
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 4661 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  قارچ شناسي- 1402
 4662 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  بيوشيمي باليني- 1403
 4663 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

  بهداشت حرفه اي- 1406
 4664 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  حشره شناسي پزشكي- 1407
 4665 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  فيزيوتراپي- 1408
 4666 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

  مامايي- 1410
 4667 دانشگاه تربيت مدرس 5 0  گرايش آموزش مامايي-فقط زن
گرايش بهداشت مادر وكودك-فقط زن  4668 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

  ايمني شناسي پزشكي- 1411
 4669 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  انگل شناسي- 1413
گاه تربيت مدرسدانش 6 0   4670 

  فيزيك پزشكي- 1414
 4671 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  فيزيولوژي- 1416
 4672 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

 ي آمارزيست- 1417
 4673 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

  باكتري شناسي- 1418
 4674 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  بيوتكنولوژي پزشكي- 1420
 4675 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 

  سم شناسي- 1421
 4676 دانشگاه تربيت مدرس 6 0 
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  )شبانه( نوبت دوم هاي دوره –بخش دوم 
    عالي آموزش دانشگاههاوموسسات ) شبانه(نوبت دوم  هاي دوره تحصيلي مختلف  هاي  دانشجو دررشته شرايط وضوابط پذيرش

 عـالي    آمـوزش   موسسات و دانشگاهها »شبانه«نوبت دوم     هاي   دوره   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته در دانشجو ضوابط پذيرش  و شرايط شامل   بخش   اين
  .باشد  مي  ذيل شرح بهپايه ، فني ومهندسي،كشاورزي و هنر  علوم  انساني، علومآموزشي   درگروههاي  فناوري و ،تحقيقات  علوم وزارت  به  وابسته

 بودن جازم وهمچنين  ذيربط هاي گروه  درآزمون شركت  شرط  به و هنر     ومهندسي،كشاورزي  پايه، فني    علوم انساني، علوم ازگروههاي هريك  داوطلبان  كليه-1
  . نمايند ز انتخابرا ني »شبانه« نوبت دوم تحصيلي هاي رشته توانند مي رشته انتخاب  به 

  روزانـه  رشـته مربـوط دردوره       ضرايب و   امتحاني مواد همانند   »شبانه« نوبت دوم   هاي دوره تحصيلي هاي  رشته از   يك هر   دروس   وضرايب موادامتحاني -2
  .باشد مي
 و  واجدشـرايط عمـومي      اسـت    الزم   عـالي    آمـوزش   دانـشگاهها وموسـسات   »شـبانه «نوبت دوم   هاي   دوره   تحصيلي  هاي   دررشته   تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه ازلحاظ مقررات و بوده ) يك شماره راهنماي دفترچه4و3 ،2صفحات2-2و2-1دربندهاي شرايط مندرج( اختصاصي
  مجـاز بـه    ،    رزمنـدگان    سـهميه    قـانون    اجرايي  نامه آيين براساس ،شوند   مي   پذيرفته  »شبانه«نوبت دوم هاي    در دوره    رزمندگان   با سهميه    كه  داوطلباني -4

  . نخواهند بود ال بعد س  درآزمون رزمندگان از سهميه  مجدد استفاده
 بـه   اموررفاهي ايرس و  تحصيلي   امو،   خوابگاه ،  مسكن   تامين   امكان  وجه هيچ   به ،)شبانه( نوبت دوم    هاي  دوره   مجري   عالي  آموزش   موسسات و دانشگاهها  -5

  . داشت نخواهند   دانشجويان 
 ايجـاد  طـرح  نامـه   آيـين  رد  كـه    مـواردي  در مگـر  بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات    تابع »شبانه« نوبت دوم    هاي  دوره   دانشجويان -6

  .  است   شده  مستثني  »شبانه« نوبت دوم  هاي دوره
  .باشد  مي  ممنوع  روزانه  دوره  به »شبانه«نوبت دوم   هاي ه دور  دانشجويان انتقال -7
» )شـبانه (نوبت دوم «ذكركلمهدون  ب فناوري و   علوم،تحقيقات وزارت مصوبات براساس ،  »شبانه«نوبت دوم    هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ مدرك -8

  .دشو مي اعطا
  .با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي شود  »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره  كالسهاي  تشكيل ساعات -9

محلهاي مورد نظر بـه شـرايط اختـصاصي دانـشگاهها و موسـسات               رشته   كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد              -10
  . اين دفترچه راهنما توجه نمايند7 هآموزش عالي مندرج در صفح

  ) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريه -11
رسـيده ، بـه     به تائيد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري           دانشگاههاي مجري كه    »شبانه«هاي نوبت دوم       ميزان شهريه هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره        

  . خواهند بود  مربوطه ه دانشگا  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم »شبانه«  نوبت دوم دوره هاي    شدگان پذيرفته كه. شرح جدول ذيل مي باشد

  دانشگاهها) شبانه(هاي نوبت دوم   دوره جدول شهريه
 موزشيآگروه  عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

  شهريه ثابت
 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 

  شهريه هر واحد
 )ريال ( پايان نامه

   اراك 000/500/1 000/700 000/550 000/750/2 علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600 000/000/3  علوم پايه و فني مهندسي

 000/500/1 000/700 000/550 000/000/3  علوم انساني
  اروميه

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي
 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  اصفهان
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/4  ايه و فني مهندسيعلوم پ

 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني
   )س(الزهرا 

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  علوم پايه، فني مهندسي، هنر
  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني

  ايالم
 000/500/1  000/625 000/500  000/000/3  كشاورزي، علوم پايه

  000/250/1  000/625  000/500 000/750/2  علوم انساني
   همدان -سينا  بوعلي

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني مهندسي،كشاورزي، علوم پايه
 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3 علوم انساني

  بيرجند
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه و فني مهندسي
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 دانشگاهها) شبانه(هاي نوبت دوم   دوره جدول شهريهادامه 
  شهريه ثابت گروه آموزشي عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 

  شهريه هر واحد
 )ريال ( پايان نامه

  تبريز 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2  علوم انساني
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي

 000/500/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني 
  تربيت معلم تهران

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  ، علوم پايه فني مهندسي
  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  ساني علوم ان

  تربيت معلم آذربايجان
  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه و فني مهندسي 

  000/000/1  000/550  000/450  000/250/2  علوم انساني
  تربيت معلم سبزوار 

  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم پايه
  000/750/1 000/875  000/700  000/500/3  علوم انساني 

  تهران   000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني و مهندسي 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، كشاورزي، هنر 

 000/500/1 000/700  000/550  000/000/4  علوم انساني 
  بوشهر –خليج فارس

 000/500/1 000/875  000/700  000/250/4  فني و مهندسي 

  000/250/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني
  رازي كرمانشاه 

 000/500/1 000/700 000/550  000/500/2  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي

 000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  علوم انساني
  زابل 

 000/500/1 000/875  000/700  000/500/3  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي

 000/500/1 000/700  000/550  000/500/2  علوم انساني 

  زنجان  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم پايه و كشاورزي
 000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  فني و مهندسي 

 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني
  سمنان 

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني مهندسي، علوم پايه
  000/500/1 000/700  000/550 000/750/2  علوم انساني

  سيستان و بلوچستان
  000/750/1 000/750  000/600  000/250/3  علوم پايه، فني مهندسي

  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم انساني
  شاهد  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  مهندسي فني و

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  علوم پايه،كشاورزي ، هنر
 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2 علوم انساني

  شهركرد  000/750/1 000/875  000/700  000/000/3  علوم پايه، فني مهندسي
 000/500/1 000/875  000/700  000/000/3  كشاورزي

 000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
   شهيد باهنر كرمان

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  مهندسي ، كشاورزي  فني. علوم پايه 
  000/750/1 000/875  000/700  000/250/3  علوم انساني

  شهيد بهشتي 
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي، هنر

  000/750/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم انساني
  شهيد چمران اهواز  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  فني مهندسي، علوم پايه

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي
  000/750/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني

  شيراز
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  رزي، هنرفني مهندسي،كشاو علوم پايه،

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/000/4  كليه گروهها  صنعتي اصفهان
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني مهندسي

  اميركبير صنعتي
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه
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  دانشگاهها) شبانه(هاي نوبت دوم   دوره جدول شهريهادامه 

  

  شهريه متغير هر واحد
 گروه آموزشي عنوان دانشگاه 

  شهريه ثابت
 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 

  شهريه هر واحد
 )ريال ( پايان نامه

  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي   نصيرالدين طوسي خواجه صنعتي
  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت

  صنعتي شاهرود
  000/000/2 000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي

   ريال مي باشد000/500/67مجموع شهريه  MBAمديريت  
  صنعتي شريف

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  علوم پايه، فني مهندسي
  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت  

  صنعتي ما لك اشتر
  000/000/2 000/875 000/700  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي

 000/500/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم انساني وعلوم پايه  عالمه طباطبايي
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/000/4  علوم پايه، فني مهندسي،  هنر  علم و صنعت ايران 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  000/000/2 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه  علوم پايه دامغان
  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه وكشاورزي  گرگان طبيعي منابع   و كشاورزي علوم 
 000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه وكشاورزي  لوم و فنون دريائي خرمشهرع

  000/750/1 000/875 000/700  000/250/3  علوم انساني
 فردوسي مشهد  000/750/1  000/150/1  000/900  000/000/4  فني مهندسي،هنر

  000/750/1  000/150/1  000/900  000/500/3  علوم پايه و كشاورزي
  000/750/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني

  قم
 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه، فني مهندسي

  000/750/1 000/700  000/550  000/500/3  علوم انساني
  كاشان

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي
  طبيعــــي منــــابع   و كــــشاورزي 

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي  مالثاني مينرا

  000/750/1  000/700  000/550  000/250/3  علوم انساني
  گيالن

  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي
  000/000/1  000/625  000/500  000/250/2  علوم انساني

  لرستان
 000/500/1  000/625  000/500  000/500/2  سي،كشاورزيعلوم پايه،فني مهند

  000/750/1 000/700 000/550  000/250/3  علوم انساني
  مازندران

  000/750/1 000/750 000/600  000/500/3  علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي
  000/000/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني

  محقق اردبيلي
  000/000/1  000/625  000/500 000/750/2  ،كشاورزيعلوم پايه،فني مهندسي

 000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
   رفسنجان-)عج(وليعصر

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  علوم پايه 
  000/500/1 000/800  000/600 000/750/2  علوم انساني

  هرمزگان
  000/750/1  000/950  000/750  000/250/3 سايرگروهها

 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر  هنراصفهان

 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر هنر تهران

  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم انساني
  ياسوج

  000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه
 000/500/1 000/700  000/550  000/000/3  علوم انساني 

  يزد
  000/750/1 000/800  000/650 000/750/3  فني  مهندسي و علوم پايه

مهندسـي   پژوهشگاه شـيمي و   
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/800/3  علوم پايه،فني ومهندسي  شيمي ايران

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/750/4  فني  مهندسي پژوهشگاه موادو انرژي 
  000/750/1  000/750  000/600  000/000/3  كليه گروههاي آموزشي  ير دانشگاههاي دولتيسا
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   كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم انسانيشبانهتحصيلي دوره هاي  هايمحل رشته كد - 7جدول شماره
   زبان وادبيات فارسي- 1101 

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5001 دانشگاه اراك 5 0 
 5002 دانشگاه اروميه 12 0 

 5003 دانشگاه اصفهان 8 0 فاقدخوابگاه
)س (دانشگاه الزهرا 13 0 فقط زن  5004 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  5005 دانشگاه ايالم 10 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 7 0   5006 
 5007 دانشگاه بيرجند 7 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5008 
 5009 دانشگاه تبريز 4 0 
 5010 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5011 دانشگاه تربيت معلم تهران 12 0 
 5012  سبزواردانشگاه تربيت معلم 8 0 
 5013 دانشگاه تهران 24 0 
 5014 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 5015 دانشگاه زنجان 7 0 
 5016 دانشگاه سمنان 23 0 
 5017 دانشگاه سيستان وبلوچستان 14 0 

 5018 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ايرانشهر
 5019 دانشگاه شهركرد 10 0 فاقدخوابگاه

 5020 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 5021 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
نشگاه شيرازدا 4 0   5022 

 5023 دانشگاه شيراز 3 0 محل تحصيل مركزآموزش عالي كازرون
 5024 دانشگاه عالمه طباطبايي 25 0 
 5025 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  5026 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5027 دانشگاه قم 6 0 

 5028 دانشگاه كاشان 3 0 
 5029 دانشگاه كردستان 2 0 
 5030 دانشگاه گيالن 5 0 
 5031 دانشگاه لرستان 0 10 
 5032 دانشگاه مازندران 14 0 
 5033 دانشگاه محقق اردبيلي 10 0 
 5034 دانشگاه هرمزگان 2 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 8 0   5035 
 5036 دانشگاه ياسوج 6 0 
شگاه يزددان 6 0   5037 

   ادبيات تطبيقي- 1101
باضرايب رشته زبان وادبيات فارسي-)عربي-ارسيف(  5038 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

  ادبيات مقاومت- 1101
 5039 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

  جغرافياي طبيعي- 1102
 5040 دانشگاه اصفهان 5 0  فاقدخوابگاه-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

فاقدخوابگاه-گرايش ژئومورفولوژي  5041 دانشگاه اصفهان 5 0 
حيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي م  5042 دانشگاه تبريز 2 0 

 5043 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش ژئومورفولوژي
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  5044 دانشگاه تربيت معلم تهران 8 0 

 5045 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 3 0 گرايش اقليم شناسي
 5046 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 4 0 گرايش ژئومورفولوژي
 5047 دانشگاه تهران 3 0 گرايش اقليم شناسي
 5048 دانشگاه تهران 4 0 گرايش ژئومورفولوژي

هدانشگاه رازي كرمانشا 3 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي  5049 
 5050 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
 5051 دانشگاه زنجان 4 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
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  جغرافياي طبيعي- 1102ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  انشگاه محل تحصيلد
 تحصيل

 5052 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
 5053 دانشگاه فردوسي مشهد 14 0 

 5054 دانشگاه محقق اردبيلي 15 0 گرايش ژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
رايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطيگ  5055 دانشگاه يزد 3 0 

  برنامه ريزي توريسم- جغرافيا- 1102
 5056 دانشگاه زنجان 2 0 باضرايب رشته جغرافياي طبيعي

  جغرافياوبرنامه ريزي روستايي- 1102
 5057 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5058 دانشگاه بيرجند 6 0 
 5059 دانشگاه تبريز 8 0 

 5060 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران تربيت معلم تهراندانشگاه  10 0   5061 

 5062 دانشگاه تهران 7 0 
 5063 دانشگاه زابل 3 0 
 5064 دانشگاه زنجان 5 0 
 5065 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
 5066 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  جغرافياوبرنامه ريزي شهري- 1102
 5067 دانشگاه اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

 5068 دانشگاه تبريز 4 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران تربيت معلم تهراندانشگاه  5 0   5069 

 5070 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 0 9 
 5071 دانشگاه تهران 7 0 
 5072 دانشگاه زابل 3 0 
 5073 دانشگاه زنجان 5 0 
 5074 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
 5075 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 5076 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  جغرافياي سياسي- 1102
 5077 دانشگاه تهران 4 0 
 5078 دانشگاه فردوسي مشهد 2 0 

  سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي- 1103
 5079 دانشگاه تبريز 2 0 
 5080 دانشگاه تهران 3 0 

 5081 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش منابع آب وخاك
 5082 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

  زبان وادبيات عرب- 1104
 5083 دانشگاه اراك 4 0 

گاه اصفهاندانش 6 0 فاقدخوابگاه  5084 
)س (دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  5085 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   5086 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5087 
 5088 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 10 0 

فاقدخوابگاه-يل تهرانمحل تحص  5089 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 9 
 5090 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 8 0 
 5091 دانشگاه تهران 18 0 
رمانشاهدانشگاه رازي ك 4 0   5092 
 5093 دانشگاه سمنان 17 0 
 5094 دانشگاه شهيدبهشتي 23 0 
 5095 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 5096 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 5097 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  5098 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5099 دانشگاه قم 6 0 

 5100 دانشگاه كاشان 4 0 



  شبانه                                                                                                         73 صفحه

  زبان وادبيات عرب- 1104ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  صيلدانشگاه محل تح
 تحصيل

ندانشگاه كردستا 1 0   5101 
 5102 دانشگاه گيالن 5 0 
 5103 دانشگاه مازندران 8 0 
 5104 دانشگاه يزد 3 0 

  مترجمي زبان عربي- 1104
 5105 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5106 دانشگاه تهران 18 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5107 دانشگاه تهران 6 0 

  علوم اقتصادي- 1105
 5108 دانشگاه اروميه 5 0 

 5109 دانشگاه اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه
)س (دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  5110 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   5111 
 5112 دانشگاه تبريز 5 0 
 5113 دانشگاه تهران 12 0 

 5114 دانشگاه تهران 6 0 گرايش اقتصادمحيط زيست
 5115 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 5116 دانشگاه سمنان 5 0 
 5117 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 
 5118 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
هيدبهشتيدانشگاه ش 5 0   5119 
 5120 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 5121 دانشگاه شيراز 4 0 
 5122 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 
 5123 دانشگاه عالمه طباطبايي 11 0 

 5124 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش اقتصادمحيط زيست
 5125 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 5126 دانشگاه مازندران 14 0 
 5127 دانشگاه يزد 3 0 

  توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي- 1105
 5128 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 0 5 فقط زن  5129 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   5130 
 5131 دانشگاه تبريز 4 0 
 5132 دانشگاه تهران 6 0 
 5133 دانشگاه عالمه طباطبايي 11 0 

 يستمهاي اقتصادي برنامه ريزي س- 1105
 5134 دانشگاه شهيدبهشتي 0 5 

  اقتصادانرژي- 1105
 5135 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 5136 دانشگاه تهران 6 0 
 5137 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

  اقتصادوتجارت الكترونيك- 1105
 5138 دانشگاه تهران 6 0 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 5139 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5140 دانشگاه بيرجند 6 0 
 5141 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 5142 دانشگاه كردستان 1 0 

 فيزيولوژي ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 5143 دانشگاه اراك 3 0 
 5144 دانشگاه اروميه 4 0 

 5145 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
)س (دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  5146 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   5147 
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 فيزيولوژي ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5148 دانشگاه تبريز 6 0 
 5149 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 4 0 
 5150 دانشگاه تهران 3 0 
 5151 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
گاه شهركرددانش 2 0   5152 
 5153 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 5154 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 5155 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 
 5156 دانشگاه شيراز 3 0 
 5157 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 5158 دانشگاه گيالن 6 0 
 5159 دانشگاه مازندران 6 0 

 بيومكانيك ورزشي-بدني وعلوم ورزشي تربيت - 1106
نهمدا-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   5160 

 رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 5161 دانشگاه اروميه 3 0 
 5162 دانشگاه تهران 6 0 
 5163 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 5164 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 5165 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 5166 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 حركات اصالحي و آسيب شناسي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 5167 دانشگاه اراك 2 0 

 5168 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 5169 دانشگاه تهران 3 0 
 5170 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 5171 دانشگاه شهركرد 2 0 
 5172 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 5173 دانشگاه گيالن 3 0 

 مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
روميهدانشگاه ا 7 0   5174 

 5175 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 5176 دانشگاه تبريز 4 0 
 5177 دانشگاه تهران 6 0 
 5178 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 5179 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 5180 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 5181 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 
 5182 دانشگاه گيالن 3 0 
 5183 دانشگاه مازندران 3 0 

 تاريخ ايران باستان- تاريخ - 1107
 5184 دانشگاه تهران 5 0 
 5185 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 تاريخ ايران اسالمي- تاريخ - 1107
 5186 دانشگاه اروميه 7 0 

 5187 دانشگاه اصفهان 7 0 فاقدخوابگاه
)س (دانشگاه الزهرا 0 8 فقط زن  5188 

 5189 دانشگاه بيرجند 6 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5190 
يزدانشگاه تبر 1 0   5191 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5192 دانشگاه تربيت معلم تهران 15 0 
 5193 دانشگاه تهران 5 0 
 5194 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 5195 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5196 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 5197 دانشگاه شيراز 2 0 
 5198 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 5199 دانشگاه لرستان 0 7 
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 مطالعات خليج فارس- تاريخ- 1107
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5200 دانشگاه اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

 5201 دانشگاه تهران 5 0 

 5202 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 مطالعات قفقاز و آسياي مركزي- تاريخ- 1107
 5203 دانشگاه تهران 5 0 

 اسناد ومدارك آرشيوي- تاريخ- 1107
 5204 دانشگاه تهران 5 0 

 تاريخ انقالب اسالمي- تاريخ- 1107
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5205 

 تاريخ اسالم- تاريخ - 1107
 5206 دانشگاه اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 7 0 فقط زن  5207 

 5208 دانشگاه تهران 5 0 

 5209 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5210 دانشگاه شيراز 2 0 

  تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي- 1107
ب گرايش تاريخ اسالمبا ضراي  5211 دانشگاه زنجان 4 0 

 تاريخ عمومي جهان- تاريخ - 1107
ريزدانشگاه تب 1 0   5212 

 مردم شناسي- علوم اجتماعي - 1108
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   5213 

 5214 دانشگاه تهران 4 0 

 جمعيت شناسي- علوم اجتماعي - 1108
 5215 دانشگاه تهران 3 0 

 5216 دانشگاه شيراز 2 0 

 5217 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 7 

 جامعه شناسي- علوم اجتماعي - 1108
 5218 دانشگاه اصفهان 2 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 2 0 فقط زن  5219 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   5220 

 5221 دانشگاه تبريز 2 0 
سهيالتفاقدخوابگاه وت  5222 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5223 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 5224 دانشگاه تهران 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  5225 دانشگاه شاهد 8 0 

 5226 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

 5227 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 5228 دانشگاه شيراز 3 0 

 5229 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

 5230 دانشگاه كردستان 1 0 

 5231 دانشگاه گيالن 5 0 

 5232 دانشگاه مازندران 12 0 

 5233 دانشگاه ياسوج 6 0 

 5234 دانشگاه يزد 3 0 

 توسعه روستايي- علوم اجتماعي - 1108
 5235 دانشگاه تهران 4 0 گرايش توسعه اجتماعي
 5236 دانشگاه تهران 4 0 گرايش مديريت توسعه

 برنامه ريزي رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي - 1108
 5237 دانشگاه تهران 6 0 

 5238 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  جامعه شناسي انقالب اسالمي- 1108
انتهاي دفترچهشرايط در  5239 دانشگاه شاهد 5 0 

 مطالعات فرهنگي- علوم اجتماعي - 1108
 5240 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 
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  مطالعات آمريكاي شمالي- 1108
حظالتمال ظرفيت پذيرش نيمسال  
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5241 دانشگاه تهران 3 0 

  مطالعات جوانان- 1108
 5242 دانشگاه تهران 6 0 

  برنامه ريزي توسعه منطقه اي- 1108
 5243 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  فرهنگ وزبانهاي باستاني- 1109
همدان-گاه بوعلي سينادانش 3 0   5244 
 5245 دانشگاه تبريز 2 0 
 5246 دانشگاه تهران 8 0 

 5247 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 محل تحصيل مركز آموزش عالي ايرانشهر
 5248 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5249 دانشگاه شيراز 3 0 
 5250 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  زبان شناسي همگاني- 1110
ندانشگاه اصفها 5 0 فاقدخوابگاه  5251 

)س (دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  5252 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   5253 
 5254 دانشگاه بيرجند 2 0 
 5255 دانشگاه تهران 9 0 
 5256 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 

 5257 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 باهمكاري دانشگاه تهران
 5258 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5259 دانشگاه شيراز 2 0 
 5260 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 5261 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
كردستاندانشگاه  1 0   5262 

  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان- 1110
 5263 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5264 دانشگاه شيراز 2 0 
 5265 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 5266 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 علوم قرآن وحديث- الهيات ومعارف اسالمي - 1111
گاه اصفهاندانش 6 0 فاقدخوابگاه  5267 

)س (دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  5268 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  5269 دانشگاه ايالم 5 0 

 5270 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 2 0 
قدخوابگاهفا-محل تحصيل تهران  5271 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 10 

 5272 دانشگاه تهران 0 11 
 5273 دانشگاه تهران 7 0 محل تحصيل قم

 5274 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
 5275 دانشگاه شهيدچمران اهواز 12 0 
 5276 دانشگاه شيراز 2 0 
 5277 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  5278 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5279 دانشگاه قم 6 0 

 5280 دانشگاه كاشان 3 0 
 5281 دانشگاه مازندران 4 0 

  علوم قرآن وحديث- 1111
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5282 
 5283 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 

 5284 دانشگاه يزد 3 0 محل تحصيل واحدميبد دانشگاه يزد

  معارف نهج البالغه- 1111
 5285 دانشگاه كاشان 4 0 

  نهج البالغه- 1111
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0 با ضرايب معارف نهج البالغه  5286 
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 فقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1112
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5287 

 5288 دانشگاه تهران 8 0 
ابگاهفاقدخو-محل تحصيل قم  5289 دانشگاه تهران 7 0 

 5290 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 

 5291 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 5292 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن  5293 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5294 دانشگاه قم 6 0 

 5295 دانشگاه يزد 3 0 

  فقه وحقوق اسالمي- 1112
 5296 دانشگاه اروميه 9 0 

  فلسفه وكالم اسالمي- 1113
فلسفه وحكمت اسالمي-اسالميباضرايب الهيات ومعارف -فاقدخوابگاه-گرايش كالم اسالمي  5297 دانشگاه اصفهان 5 0 

 فلسفه وكالم اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1113
 5298 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 11 0 فقط زن  5299 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  5300 دانشگاه ايالم 5 0 

تفاقدخوابگاه وتسهيال  5301 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5302 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 10 

 5303 دانشگاه تهران 7 0 

ندانشگاه زنجا 4 0   5304 

 5305 دانشگاه شيراز 2 0 

 5306 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 5307 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن  5308 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5309 دانشگاه قم 6 0 

 5310 دانشگاه كاشان 2 0 

  فلسفه وحكمت اسالمي- 1113
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5311 

 اديان وعرفان- اسالمي  الهيات ومعارف- 1114
)س(دانشگاه الزهرا 8 0 فقط زن  5312 

 5313 دانشگاه تهران 3 0 

 5314 دانشگاه سمنان 2 0 

 5315 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

شگاه كاشاندان 2 0   5316 

 تاريخ وتمدن ملل اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1114
)س(دانشگاه الزهرا 4 0 فقط زن  5317 

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5318 

 5319 دانشگاه تهران 3 0 

 5320 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  فلسفه- 1116
فاقدخوابگاه-گرايش فلسفه غرب  5321 دانشگاه اصفهان 6 0 

ـقزوين)ره (للي امام خميني دانشگاه بين الم 5 0   5322 

 5323 دانشگاه تبريز 4 0 

 5324 دانشگاه تهران 2 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5325 دانشگاه تهران 6 0 

 5326 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5327 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 منطق- فلسفه - 1116
 5328 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  فلسفه دين- 1116
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5329 دانشگاه تهران 6 0 

 5330 دانشگاه زنجان 3 0 

 5331 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
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  اخالق- 1116
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي  5332 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي  5333 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق  5334 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق  5335 دانشگاه قم 6 0 

 برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي - 1117
 5336 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5337 دانشگاه تهران 5 0 
شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5338 دانشگاه تهران 15 0 

 5339 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 
 5340 دانشگاه مازندران 4 0 

 برنامه ريزي درسي- علوم تربيتي - 1117
)س(دانشگاه الزهرا 0 6 فقط زن  5341 

 5342 دانشگاه بيرجند 4 0 
 5343 دانشگاه تبريز 7 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5344 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 13 
انتهاي دفترچهشرايط در  5345 دانشگاه شاهد 5 0 

 5346 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5347 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
 5348 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 5349 دانشگاه كاشان 3 0 

  تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش- 1117
 5350 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 3 0 فقط زن  5351 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي  5352 

 5353 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
فاقدخوابگاه-ل تحصيل تهرانمح  5354 دانشگاه تربيت معلم تهران 0 12 

 5355 دانشگاه تهران 5 0 
شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5356 دانشگاه تهران 15 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  5357 دانشگاه شاهد 6 0 
 5358 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 5359 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 5360 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
اطباييدانشگاه عالمه طب 0 13 گرايش تعليم وتربيت اسالمي  5361 

 5362 دانشگاه مازندران 2 0 
  مديريت آموزشي- 1117

 5363 دانشگاه اروميه 6 0 
 5364 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 3 0 فقط زن  5365 
 5366 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5367 دانشگاه تهران 15 0 
 5368 دانشگاه سمنان 4 0 
 5369 دانشگاه سيستان وبلوچستان 22 0 
 5370 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 5371 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5372 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 5373 دانشگاه شيراز 3 0 
 5374 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 7 
 5375 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 آموزش بزرگساالن-لوم تربيتي  ع- 1117
 5376 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5377 دانشگاه تهران 15 0 
 5378 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

  تحقيقات آموزشي- 1117
 5379 دانشگاه تهران 5 0 
شهريه بعهده داوطلب-يژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورشو  5380 دانشگاه تهران 15 0 
 5381 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 
شهيدچمران اهوازدانشگاه  1 0   5382 
 5383 دانشگاه هرمزگان 2 0 
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  تكنولوژي آموزشي- علوم تربيتي - 1117
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5384 دانشگاه اراك 2 0 
 5385 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 

  مديريت وبرنامه ريزي آموزش عالي- 1117
 5386 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

  روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي- 1118
 5387 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5388 دانشگاه تهران 5 0 
شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5389 دانشگاه تهران 30 0 

 5390 دانشگاه شيراز 3 0 
 5391 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 

  روانشناسي تربيتي- 1118
 5392 دانشگاه اروميه 6 0 

)س (دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  5393 
 5394 دانشگاه بيرجند 4 0 
 5395 دانشگاه تبريز 7 0 
 5396 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5397 دانشگاه تهران 15 0 
ناندانشگاه سم 3 0   5398 
 5399 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5400 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 5401 دانشگاه شيراز 4 0 
 5402 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 
 5403 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 
 5404 دانشگاه كاشان 4 0 
 5405 دانشگاه يزد 2 0 

  مشاوره وراهنمايي- 1118
)س(دانشگاه الزهرا 7 0 فقط زن  5406 

 5407 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
  مشاوره- 1118

فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره خانواده  5408 دانشگاه اصفهان 5 0 
 5409 دانشگاه تهران 5 0 گرايش مشاوره مدرسه

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش وپرورش-گرايش مشاوره مدرسه  5410 دانشگاه تهران 15 0 
 5411 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش مشاوره خانواده
 5412 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش مشاوره مدرسه
 5413 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 گرايش مشاوره خانواده
 5414 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 گرايش مشاوره شغلي

 5415 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 گرايش مشاوره مدرسه
 5416 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش مشاوره خانواده
 5417 دانشگاه هرمزگان 2 0 گرايش مشاوره خانواده

  علوم كتابداري واطالع رساني- 1119
 5418 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5419 دانشگاه اصفهان 5 0  فاقد خوابگاه-گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي
)س (دانشگاه الزهرا 7 0 فقط زن  5420 

 5421 دانشگاه بيرجند 3 0 
 5422 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5423 دانشگاه تهران 15 0 
 5424 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
هيدچمران اهوازدانشگاه ش 1 0   5425 

 5426 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي
 5427 دانشگاه شيراز 3 0 
 5428 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 
 5429 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

هفاقدخوابگا-فقط زن  5430 دانشگاه قم 5 0 
  آموزش زبان فرانسه- 1120

 5431 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه
 5432 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

   مطالعات فرانسه- 1120
 5433 دانشگاه تهران 1 0 باضرايب رشته آموزش زبان فرانسه
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  زبان وادبيات فرانسه- 1120
 نيمسال مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5434 دانشگاه اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

ريزدانشگاه تب 4 0   5435 

 5436 دانشگاه تهران 6 0 

 5437 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5438 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 5439 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  مطالعات فرانسه- 1120
رشته زبان وادبيات فرانسهباضرايب   5440 دانشگاه تهران 2 0 

  مترجمي زبان فرانسه- 1120
راندانشگاه ته 0 4   5441 

 5442 دانشگاه شهيدبهشتي 0 2 

 5443 دانشگاه عالمه طباطبايي 5 0 

  آموزش زبان انگليسي- 1121
 5444 دانشگاه اراك 2 0 باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس

 5445 دانشگاه اروميه 6 0 
 5446 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  5447 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  5448 دانشگاه ايالم 5 0 

 5449 دانشگاه تبريز 4 0 
 5450 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 5451 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 6 0 

 5452 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 5 0 

 5453 دانشگاه تهران 4 0 

 5454 دانشگاه زنجان 5 0 

 5455 دانشگاه سمنان 4 0 
 5456 دانشگاه شهركرد 4 0 فاقدخوابگاه

 5457 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

بهشتيدانشگاه شهيد 1 0   5458 

 5459 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 5460 دانشگاه شيراز 4 0 

 5462 دانشگاه عالمه طباطبايي 9 0 

 5463 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

 5464 دانشگاه كاشان 3 0 

 5465 دانشگاه گيالن 4 0 

 5466 دانشگاه مازندران 4 0 

 5467 دانشگاه يزد 3 0 

 طالعات بريتانيا م- 1121
هراندانشگاه ت 1 0 باضرايب رشته آموزش زبان انگليسي  5468 

  زبان وادبيات انگليسي- 1121
 5469 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5470 دانشگاه تهران 4 0 

 5471 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5472 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 5473 دانشگاه شيراز 2 0 

 5474 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  مطالعات بريتانيا- 1121
 5475 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته زبان وادبيات انگليسي

  مترجمي زبان انگليسي- 1121
 5476 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

ابگاهفاقدخو-محل تحصيل تهران  5477 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 

 5478 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

 5479 دانشگاه عالمه طباطبايي 11 0 

 5480 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 
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  آموزش زبان روسي- 1122
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

تفاقدخوابگاه وتسهيال  5481 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 
 5482 دانشگاه تهران 8 0 

  مطالعات روسيه- 1122
 5483 دانشگاه تهران 1 0 باضرايب رشته آموزش زبان روسي

  زبان وادبيات روسي- 1122
 5484 دانشگاه تهران 3 0 

  مطالعات روسيه- 1122
 5485 دانشگاه تهران 2 0 باضرايب رشته زبان وادبيات روسي

 آموزش وپرورش تطبيقي- علوم تربيتي - 1123
 5486 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 

 آموزش وپرورش پيش دبستاني- علوم تربيتي - 1123
 5487 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 

 دبستانيآموزش وپرورش - علوم تربيتي - 1123
 5488 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 13 

  مترجمي زبان آلماني- 1124
 5489 دانشگاه تهران 4 0 

  آموزش زبان آلماني- 1124
 5490 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

 بازاريابي جهانگردي- مديريت جهانگردي - 1125
 5491 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

 برنامه ريزي توسعه جهانگردي- مديريت جهانگردي - 1125
 5492 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  حقوق خصوصي- 1126
 5493 دانشگاه اصفهان 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   5494 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5495 
 5496 دانشگاه تبريز 4 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران انشگاه تربيت معلم تهراند 12 0   5497 
 5498 دانشگاه تهران 6 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5499 دانشگاه تهران 8 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  5500 دانشگاه شاهد 8 0 

 5501 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5502 دانشگاه شيراز 3 0 
 5503 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  5504 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5505 دانشگاه قم 6 0 

 5506 دانشگاه كاشان 4 0 
 5507 دانشگاه گيالن 3 0 
 5508 دانشگاه مازندران 10 0 

  حقوق بين الملل- 1126
ه تهراندانشگا 4 0   5509 
 5510 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5511 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  حقوق جزاوجرم شناسي- 1126
 5512 دانشگاه اصفهان 3 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5513 
 5514 دانشگاه تبريز 4 0 
 5515 دانشگاه تهران 12 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5516 دانشگاه تهران 8 0 
دبهشتيدانشگاه شهي 1 0   5517 
 5518 دانشگاه شيراز 3 0 
 5519 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
 5520 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

فاقدخوابگاه-فقط زن  5521 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5522 دانشگاه قم 6 0 

 5523 دانشگاه گيالن 3 0 
 5524 دانشگاه مازندران 6 0 
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   حقوق عمومي- 1126
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5525 دانشگاه تبريز 4 0 

 5526 دانشگاه تهران 4 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5527 دانشگاه تهران 8 0 

 5528 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5529 دانشگاه شيراز 3 0 

 5530 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  حقوق ارتباطات- 1126
ميباضرايب رشته حقوق عمو  5531 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  حقوق بشر- 1126
 5532 دانشگاه تهران 4 0 

 5533 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5534 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  حقوق مالكيت فكري- 1126
 5535 دانشگاه تهران 6 0 

 5536 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5537 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن  5538 دانشگاه قم 6 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  5539 دانشگاه قم 6 0 

  حقوق محيط زيست- 1126
 5540 دانشگاه شهيدبهشتي 8 0 

  حقوق اقتصادي- 1126
 5541 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

گاه عالمه طباطباييدانش 7 0   5542 

  حقوق تجارت بين الملل- 1126
 5543 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5544 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  ايرانشناسي عمومي- 1127
 5545 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

 تاريخ- ايرانشناسي - 1127
 5546 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

 5547 دانشگاه شيراز 3 0 

 5548 دانشگاه يزد 2 0 

 فرهنگ مردم آداب ورسوم وميراث فرهنگي- ايرانشناسي - 1127
 5549 دانشگاه گيالن 3 0 

  آموزش زبان ژاپني- 1128
 5550 دانشگاه تهران 3 0 

  علوم سياسي- 1130
 5551 دانشگاه اصفهان 2 0 فاقدخوابگاه

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5552 

 5553 دانشگاه تبريز 2 0 

 5554 دانشگاه تهران 24 0 

 5555 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 

 5556 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

 5557 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

دوسي مشهددانشگاه فر 4 0   5558 

 5559 دانشگاه مازندران 6 0 

 5560 دانشگاه يزد 3 0 

  روابط بين الملل- 1130
 5561 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5562 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5563 دانشگاه تربيت معلم تهران 12 0 

 5564 دانشگاه تهران 0 9 

تيدانشگاه شهيدبهش 5 0   5565 

 5566 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
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  مطالعات منطقه اي- 1130
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5567 دانشگاه تهران 8 0 گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
 5568 دانشگاه تهران 8 0 گرايش مطالعات آمريكاي شمالي

 5569 دانشگاه تهران 8 0 گرايش مطالعات اروپا
 5570 دانشگاه تهران 20 0 گرايش مطالعات ايران

 5571 دانشگاه تهران 8 0 گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا
 5572 دانشگاه شهيدبهشتي 5 0 

محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو- زبان انگليسيآموزش به  5573 دانشگاه عالمه طباطبايي 9 0 
 5574  طباطباييدانشگاه عالمه 7 0 گرايش مطالعات اروپا

 5575 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 7 گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  انديشه سياسي دراسالم- 1130
 5576 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 شناسي باستان - 1132
 5577 دانشگاه تهران 14 0 
 5578 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
ه محقق اردبيليدانشگا 2 0   5579 

  روانشناسي عمومي- 1133
 5580 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 6 0 فقط زن  5581 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5582 
 5583 دانشگاه تبريز 6 0 

 5584 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 5585 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5586 دانشگاه تهران 15 0 
 5587 دانشگاه زنجان 5 0 
 5588 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 
 5589 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
 5590 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 8 
 5591 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 
 5592 دانشگاه گيالن 3 0 
 5593 دانشگاه محقق اردبيلي 8 0 

  روانشناسي باليني- 1133
 5594 دانشگاه اصفهان 2 0 
 5595 دانشگاه تبريز 6 0 
 5596 دانشگاه تهران 5 0 

شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  5597 دانشگاه تهران 15 0 
 5598 دانشگاه سمنان 3 0 

انتهاي دفترچه درشرايط  5599 دانشگاه شاهد 5 0 
 5600 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 5601 دانشگاه شيراز 3 0 
 5602 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
فردوسي مشهددانشگاه  5 0   5603 

  روانشناسي خانواده درماني- 1133
 5604 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 باضرايب رشته روانشناسي باليني

  ) روانسنجي( سنجش واندازه گيري - 1133
 5605 دانشگاه عالمه طباطبايي 8 0 

  روانشناسي صنعتي سازماني- 1133
 5606 دانشگاه اصفهان 2 0 باهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهواز

 5607 دانشگاه شهيدچمران اهواز 12 0 

  روانشناسي باليني كودك ونوجوان- 1133
 5608 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

  حسابداري- 1134
 5609 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

)س (دانشگاه الزهرا 10 0 فقط زن  5610 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   5611 
 5612 دانشگاه تهران 0 12 
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  حسابداري- 1134 ادامه
يمسال ن مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

اه سيستان وبلوچستاندانشگ 5 0 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس  5613 
 5614 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 5615 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
 5616 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 5617 دانشگاه شيراز 2 0 
 5618 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 
 5619 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

فاقدخوابگاه-فقط مرد  5620 دانشگاه قم 5 0 
 5621 دانشگاه مازندران 3 0 

 عات زنان مطال- 1137
 5622 دانشگاه اصفهان 3 0 

گرايش زن وخانواده-فقط زن )س (ه الزهرادانشگا 2 0   5623 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش حقوق زن دراسالم  5624 دانشگاه تربيت معلم تهران 12 0 

 5625 دانشگاه تهران 2 0 
 5626 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش زن وخانواده

وخانوادهگرايش زن   5627 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  علوم ارتباطات اجتماعي- 1138
 5628 دانشگاه تهران 4 0 
 5629 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  مطالعات فرهنگي ورسانه- 1138
 5630 دانشگاه تهران 4 0 باضرايب رشته علوم ارتباطات اجتماعي

  مديريت رسانه- 1138
 5631 دانشگاه تهران 0 12 

  مددكاري اجتماعي- 1139
 5632 دانشگاه عالمه طباطبايي 0 11 

  پژوهش علوم اجتماعي- 1140
)س(دانشگاه الزهرا 2 0 فقط زن  5633 

 5634 دانشگاه تبريز 2 0 
 5635 دانشگاه تهران 6 0 
 5636 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 5637 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  مديريت بازرگاني- 1142
 5638 دانشگاه اصفهان 5 0  فاقدخوابگاه-گرايش بازاريابي

فاقدخوابگاه-گرايش مديريت تحول  5639 دانشگاه اصفهان 5 0 
فاقدخوابگاه-گرايش مديريت مالي  5640 دانشگاه اصفهان 4 0 

گرايش بازاريابي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 2 0   5641 
گرايش مديريت مالي-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 0 2   5642 

 5643 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش بازاريابي
 5644 دانشگاه تهران 6 0 گرايش بازاريابي

ندانشگاه تهرا 0 6 گرايش بازرگاني بين المللي  5645 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5646 دانشگاه تهران 7 0 
 5647 دانشگاه سمنان 4 0 گرايش بازاريابي

)باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي(گرايش مديريت تحول  5648 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 
)باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي(ايش مديريت ماليگر  5649 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش بازاريابي بين المللي  5650 دانشگاه شاهد 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش مالي  5651 دانشگاه شاهد 5 0 

 5652 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 5653 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 گرايش بازاريابي

بين الملليگرايش بازرگاني   5654 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 
 5655 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 گرايش بازاريابي

 5656 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 گرايش مالي
 5657 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش بازاريابي

 5658 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش بازرگاني بين المللي
 5659 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش مديريت بيمه
 5660 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش مديريت تحول
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  مديريت بازرگاني- 1142ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5661 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش بازرگاني بين المللي
 5662 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش تحول

 5663 دانشگاه مازندران 6 0 
 5664 دانشگاه يزد 3 0 گرايش مديريت مالي

  مديريت دولتي- 1142
 5665 دانشگاه تهران 0 12 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت تحول  5666 دانشگاه تهران 8 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت نيروي انساني  5667 دانشگاه تهران 8 0 

 5668 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
انتهاي دفترچهيط درشرا  5669 دانشگاه شاهد 5 0 

 5670 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي
 5671 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 گرايش مديريت منابع انساني

 5672 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  مديريت بحران- 1142
 5673 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 باضرايب رشته مديريت دولتي

  مديريت صنعتي- 1142
 5674 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0   5675 
 5676 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 5677 دانشگاه تهران 0 6 گرايش تحقيق درعمليات
 5678 دانشگاه تهران 6 0 گرايش توليد

بوشهر-دانشگاه خليج فارس  3 0   5679 
 5680 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0  تحقيق درعملياتگرايش

 5681 دانشگاه شهيدبهشتي 3 0 گرايش توليد
 5682 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش تحقيق درعمليات
 5683 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش تحقيق درعمليات

 5684 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش توليد
 5685 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 گرايش توليد

 5686 دانشگاه گيالن 5 0 
تگرايش مديريت توليدوعمليا  5687 دانشگاه مازندران 3 0 

 5688 دانشگاه يزد 2 0 

  مديريت فناوري اطالعات- 1142
گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن )س(دانشگاه الزهرا 2 0   5689 
دانشكده فني مهندسي-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن )س (دانشگاه الزهرا 5 0   5690 

 5691 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 5692 دانشگاه تهران 0 12 
فراگيرگرايش مديريت كيفيت   5693 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 

 5694 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 
 5695 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته

  مديريت تكنولوژي- 1142
 5696 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 گرايش انتقال تكنولوژي

  مديريت مالي- 1142
 5697 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

 5698 دانشگاه تهران 0 12 

 5699 دانشگاه شهيدبهشتي 7 0 

 5700 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  مديريت كارآفريني- 1142
 5701 دانشگاه تهران 12 0 گرايش بخش عمومي دردانشكده كارآفريني
 5702 دانشگاه تهران 0 8 گرايش بخش عمومي دردانشكده مديريت

ي دردانشكده كارآفرينيگرايش سازمان  5703 دانشگاه تهران 12 0 
 5704 دانشگاه تهران 8 0 گرايش كسب و كار جديد در دانشكده مديريت
 5705 دانشگاه تهران 18 0 گرايش كسب وكارجديد در دانشكده كارآفريني

 5706 دانشگاه سمنان 2 0 گرايش كسب وكار

 5707 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 
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  برنامه ريزي، مديريت وآموزش محيط زيست- 1146
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  اه محل تحصيلدانشگ
 تحصيل

گاه تهراندانش 12 0   5708 

  مديريت اجرايي- 1148

 5709 دانشگاه تهران 0 12 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم  5710 دانشگاه تهران 8 0 

 5711 دانشگاه سمنان 4 0 

 5712 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 5713 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 5714 دانشگاه مازندران 3 0 

 MBA  مديريت- 1148

 5715 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش استراتزي

 5716 دانشگاه تهران 6 0 گرايش مديريت بازاريابي

 5717 دانشگاه تهران 0 6 گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني

ني دانشكده ف-گرايش مديريت عمليات  5718 دانشگاه تهران 30 0 

 5719 دانشگاه سمنان 7 0 گرايشهاي مديريت تكنولوژي،كارآفريني،سيستمهاي اطالعات مديريت،مديريت عمليات

 5720 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

 5721 دانشگاه صنعتي شريف 0 50 

چهانتهاي دفترشرايط در-گرايشهاي استراتژي ومديريت توسعه سازمان ومنابع انساني  5722 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 6 0 

  مديريت امورشهري- 1148

 5723 دانشگاه تهران 0 12 

عالمه طباطباييدانشگاه  7 0   5724 

 5725 دانشگاه فردوسي مشهد 2 0 

 مباني نظري اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

 5726 دانشگاه اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

 5727 دانشگاه تهران 4 0 

 5728 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5729 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 اخالق اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

 5730 دانشگاه تهران 4 0 

 5731 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

 5732 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 تاريخ وتمدن اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

 5733 دانشگاه تهران 4 0 

 5734 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 انقالب اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

شگاه تهراندان 4 0   5735 

 5736 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

 5737 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 آشنايي با منابع اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

 5738 دانشگاه تهران 4 0 

 5739 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
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  پايه تحصيلي دوره هاي شبانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم هايلمح كد رشته - 8 جدول شماره
 پترولوژي- زمين شناسي - 1201

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5801 دانشگاه اصفهان 2 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   5802 

 5803 دانشگاه بيرجند 2 0 

 5804 دانشگاه تبريز 5 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5805  تربيت معلم تهراندانشگاه 12 0 

 5806 دانشگاه تهران 3 0 

 5807 دانشگاه زنجان 4 0 

 5808 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 5809 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 

 5810 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 اقتصادي- زمين شناسي - 1201
 5811 دانشگاه اروميه 4 0 

 5812 دانشگاه تبريز 1 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران م تهراندانشگاه تربيت معل 8 0   5813 

 5814 دانشگاه تهران 2 0 

 5815 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

 5816 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 

 5817 دانشگاه شيراز 2 0 

 5818 دانشگاه علوم پايه دامغان 3 0 

 5819 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
گرگان-دانشگاه گلستان 2 0   5820 

 تكتونيك- زمين شناسي - 1201
 5821 دانشگاه بيرجند 2 0 باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

 5822 دانشگاه تبريز 1 0 
 5823 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 

 5824 دانشگاه شيراز 2 0 

 5825 دانشگاه علوم پايه دامغان 2 0 

  ) ئيدروژئولوژي(آبشناسي - زمين شناسي - 1201
 5826 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 

 5827 دانشگاه شيراز 2 0 
 5828 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 چينه شناسي وفسيل شناسي- زمين شناسي - 1201
 5829 دانشگاه اصفهان 2 0 

 5830 دانشگاه تهران 2 0 

 5831 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 

 5832 دانشگاه علوم پايه دامغان 2 0 

 5833 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي- زمين شناسي - 1201
 5834 دانشگاه اصفهان 2 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   5835 

 5836 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 نفت- زمين شناسي- 1201
 5837 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 

 مهندسي- زمين شناسي- 1201
 5838 دانشگاه اصفهان 2 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   5839 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5840 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 

 5841 دانشگاه تهران 2 0 

 5842 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 زيست محيطي- زمين شناسي - 1201
 5843 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 5844 دانشگاه شيراز 2 0 

 5845 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
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  ژئوشيمي- زمين شناسي- 1201
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5846 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
 5847 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

  ژئوفيزيك- 1202
 5848 دانشگاه تهران 9 0 گرايش زلزله شناسي
راندانشگاه ته 4 0 گرايش ژئوالكتريك  5849 
 5850 دانشگاه تهران 3 0 گرايش گراني سنجي
 5851 دانشگاه تهران 7 0 گرايش لرزه شناسي

 5852 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش روشهاي مغناطيسي
 5853 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 گرايش ژئوالكتريك
 5854 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 گرايش زلزله شناسي

  هواشناسي- 1202
 5855 دانشگاه تهران 5 0 
انشگاه هرمزگاند 2 0   5856 

  شيمي فيزيك- شيمي - 1203
 5857 دانشگاه اراك 3 0 
 5858 دانشگاه اروميه 3 0 
 5859 دانشگاه اصفهان 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   5860 
 5861 دانشگاه بيرجند 1 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   5862 
 5863 دانشگاه تبريز 3 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران گاه تربيت معلم تهراندانش 7 0   5864 
 5865 دانشگاه تهران 3 0 
 5866 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 5867 دانشگاه زنجان 1 0 
 5868 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 
 5869 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 
 5870 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
 5871 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 5872 دانشگاه شيراز 2 0 

 5873 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 5874  طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 8 0 
 5875 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 
 5876 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 

 5877 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه
 5878 دانشگاه علوم پايه دامغان 3 0 
 5879 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 5880 دانشگاه كاشان 2 0 
 5881 دانشگاه كردستان 1 0 
 5882 دانشگاه گيالن 3 0 
 5883 دانشگاه مازندران 3 0 
 5884 دانشگاه يزد 1 0 

  شيمي آلي- شيمي - 1203
 5885 دانشگاه اراك 6 0 
 5886 دانشگاه اروميه 7 0 
 5887 دانشگاه اصفهان 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   5888 
 5889 دانشگاه بيرجند 2 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   5890 
 5891 دانشگاه تبريز 3 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5892 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 5893 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 3 0 
شگاه تهراندان 7 0   5894 
 5895 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 5896 دانشگاه زنجان 7 0 
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  شيمي آلي- شيمي - 1203ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5897 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 

 5898 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 

شتيدانشگاه شهيدبه 2 0   5899 

 5900 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 5901 دانشگاه شيراز 3 0 
 5902 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه
 5903 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 5904 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 5905 دانشگاه صنعتي شاهرود 10 0 

 5906 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 
 5907 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

امغاندانشگاه علوم پايه د 6 0   5908 

 5909 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 5910 دانشگاه كاشان 6 0 

 5911 دانشگاه كردستان 2 0 

 5912 دانشگاه گيالن 6 0 

 5913 دانشگاه مازندران 10 0 

رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 12 0   5914 

 5915 دانشگاه ياسوج 3 0 

 5916 دانشگاه يزد 4 0 
 5917 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 5 0 فاقدخوابگاه

  شيمي معدني- شيمي - 1203
 5918 دانشگاه اراك 2 0 

 5919 دانشگاه اروميه 5 0 

 5920 دانشگاه اصفهان 2 0 
عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  5921 دانشگاه ايالم 5 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   5922 

 5923 دانشگاه بيرجند 1 0 

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   5924 

 5925 دانشگاه تبريز 3 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران تربيت معلم تهراندانشگاه  6 0   5926 

 5927 دانشگاه تهران 3 0 

 5928 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 

 5929 دانشگاه زنجان 6 0 

 5930 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 

 5931 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 

 5932 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 5933 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 

 5934 دانشگاه شيراز 2 0 
 5935 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه

يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس 5 0   5936 

 5937 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 5938 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 
 5939 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 فاقدخوابگاه

 5940 دانشگاه علوم پايه دامغان 6 0 

 5941 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 5942 دانشگاه كاشان 4 0 

 5943 دانشگاه كردستان 1 0 

 5944 دانشگاه گيالن 2 0 

 5945 دانشگاه مازندران 2 0 

 5946 دانشگاه ياسوج 3 0 

 5947 دانشگاه يزد 1 0 
ي ومهندسي شيمي ايرانپژوهشگاه شيم 1 0 فاقدخوابگاه  5948 
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   شيمي تجزيه- شيمي - 1203
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 5949 دانشگاه اراك 6 0 
 5950 دانشگاه اروميه 4 0 
 5951 دانشگاه اصفهان 2 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه گاه ايالمدانش 5 0   5952 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   5953 
 5954 دانشگاه بيرجند 1 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   5955 
 5956 دانشگاه تبريز 3 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران  5957 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 5958 دانشگاه تهران 4 0 
 5959 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
 5960 دانشگاه زنجان 5 0 
 5961 دانشگاه سمنان 4 0 
 5962  وبلوچستاندانشگاه سيستان 4 0 
 5963 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4 0 
 5964 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
 5965 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 5966 دانشگاه شيراز 3 0 

 5967 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه
 5968 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 5969 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 5970 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 
 5971 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 

 5972 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه
 5973 دانشگاه علوم پايه دامغان 3 0 
 5974 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 5975 دانشگاه كاشان 3 0 
 5976 دانشگاه كردستان 1 0 
 5977 دانشگاه گيالن 4 0 
 5978 دانشگاه مازندران 7 0 
رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر 6 0   5979 
 5980 دانشگاه ياسوج 3 0 
 5981 دانشگاه يزد 3 0 

 5982 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 2 0 فاقدخوابگاه
  علوم محيط زيست- 1203

 5983 دانشگاه زنجان 2 0 باضرايب رشته شيمي تجزيه
  شيمي كاربردي- 1203

 5984 دانشگاه اروميه 4 0 
 5985 دانشگاه اصفهان 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   5986 
 5987 دانشگاه تبريز 6 0 
 5988 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 5989 دانشگاه سمنان 8 0 
 5990 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

 5991 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه
 5992 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 2 0 فاقدخوابگاه

  فيتوشيمي- 1203
 5993 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 
 5994 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
گرگان-دانشگاه گلستان 2 0   5995 

  نانو شيمي- 1203
 5996 دانشگاه تهران 2 0 
 5997 دانشگاه كاشان 1 0 

  پيشرانه ها- 1203
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران  5998 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 

انتهاي دفترچهشرايط در -محل تحصيل شاهين شهراصفهان  5999 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
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   فيزيك- 1204
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6000 دانشگاه اراك 3 0 گرايش اتمي ومولكولي
 6001 دانشگاه اراك 3 0 گرايش حالت جامد
 6002 دانشگاه اراك 1 0 گرايش ذرات بنيادي

 6003 دانشگاه اراك 4 0 گرايش هسته اي
يهدانشگاه اروم 2 0 گرايش اتمي ومولكولي  6004 

 6005 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش حالت جامد
 6006 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش فيزيك نظري

 6007 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش فيزيك هسته اي
 6008 دانشگاه اصفهان 2 0 

 6009 دانشگاه اصفهان 2 0 گرايش اتمي ومولكولي
)حالت جامد(گرايش ماده چگال  6010 دانشگاه اصفهان 2 0 
 6011 دانشگاه اصفهان 2 0 گرايش هسته اي

همدان-اه بوعلي سينادانشگ 2 0 گرايش اتمي ومولكولي  6012 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0 گرايش حالت جامد  6013 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0 گرايش هسته اي  6014 
 6015 دانشگاه بيرجند 3 0 گرايش حالت جامد
وميگرايش فيزيك نج  6016 دانشگاه بيرجند 1 0 
 6017 دانشگاه بيرجند 1 0 گرايش هسته اي

زوينـق)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0 گرايش اتمي ومولكولي  6018 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0 گرايش حالت جامد  6019 

)اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   6020 
)ليزر(ولكوليگرايش اتمي م  6021 دانشگاه تبريز 1 0 

)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  6022 دانشگاه تبريز 1 0 
 6023 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش حالت جامد

 6024 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش نظري
 6025 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش هسته اي

)اخترفيزيك(گرايشهاي نظري وفيزيك نجومي  6026 دانشگاه تبريز 1 0 
 6027 دانشگاه تربيت مدرس 17 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-ش اتمي ومولكوليگراي  6028 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
زواردانشگاه تربيت معلم سب 4 0 گرايش حالت جامد  6029 
 6030 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 1 0 گرايش ذرات بنيادي

 6031 دانشگاه تفرش 10 0 گرايش ذرات بنياني و نظريه ميدانها
 6032 دانشگاه تهران 1 0 گرايش اتمي ومولكولي

دگرايش حالت جام  6033 دانشگاه تهران 1 0 
 6034 دانشگاه تهران 1 0 گرايش ذرات بنيادي

 6035 دانشگاه تهران 1 0 گرايش گرانش وفيزيك نجومي
شگاه تهراندان 1 0 گرايش هسته اي  6036 

 6037 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش حالت جامد
 6038 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش ذرات بنيادي
 6039 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش فيزيك نظري
هاگرايش نظريه ميدان  6040 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 

 6041 دانشگاه زنجان 2 0 
)كاپتي(گرايش اتمي ومولكولي  6042 دانشگاه زنجان 6 0 

)ماده چگال(گرايش حالت جامد  6043 دانشگاه زنجان 6 0 
)نظريه ميدانها(گرايش ذرات بنيادي  6044 دانشگاه زنجان 3 0 

 6045 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش فيزيك نجومي
 6046 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش هسته اي

 6047 دانشگاه سمنان 3 0 گرايش حالت جامد
 6048 دانشگاه سمنان 3 0 گرايش ذرات بنيادي

 6049 دانشگاه سمنان 3 0 گرايشهاي گرانش وفيزيك نجومي
گاه سيستان وبلوچستاندانش 8 0 گرايش حالت جامد  6050 

 6051 دانشگاه سيستان وبلوچستان 2 0 گرايش هسته اي
 6052 دانشگاه شهركرد 2 0  فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي

فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد  6053 دانشگاه شهركرد 2 0 
)پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  6054 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
)ليزر(گرايش اتمي ومولكولي  6055 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
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   فيزيك- 1204ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6056 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش حالت جامد
 6057 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها

 6058 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش گرانش وفيزيك نجومي
 6059 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش اتمي ومولكولي

 6060 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش بنيادي
 6061 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش حالت جامد

 6062 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش فيزيك نجومي
)اپتيك وليزر(گرايش اتمي ومولكولي  6063 دانشگاه شيراز 2 0 

)ماده چگال(گرايش حالت جامد  6064 دانشگاه شيراز 2 0 
 6065 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش ذرات بنيادي

 6066 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش هسته اي
 6067 دانشگاه شيراز 2 0 گرايشهاي گرانش،اخترفيزيك ونظري

فاقدخوابگاه-گرايش ذرات بنيادي  6068 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 
فاقدخوابگاه-گرايش ماده چگال  6069 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 
فاقدخوابگاه-گرايش هسته اي  6070 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 

 6071 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه
 6072 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0 گرايش حالت جامد

 6073 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8 0 گرايش هسته اي
)پالسما(كوليگرايش اتمي ومول  6074 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 

 6075 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها
 6076 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش فيزيك حالت جامد

 6077 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 گرايش حالت جامد
 6078 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 گرايش ذرات بنيادي

 6079 دانشگاه صنعتي شريف 12 0 
 6080 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد  6081 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
ايه دامغاندانشگاه علوم پ 3 0 گرايش حالت جامد  6082 

 6083 دانشگاه فردوسي مشهد 1 0 گرايش اتمي وملكولي
 6084 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 گرايش حالت جامد
 6085 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 گرايش ذرات بنيادي

 6086 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش هسته اي
فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اتمي ومولكولي  6087 دانشگاه قم 2 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن-)اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي  6088 دانشگاه قم 2 0 
 6089 دانشگاه كاشان 3 0 گرايش حالت جامد

 6090 دانشگاه كاشان 3 0 گرايش نظري
 6091  كاشاندانشگاه 3 0 گرايش هسته اي

 6092 دانشگاه گيالن 6 0 گرايش حالت جامد
 6093 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش نظري

 6094 دانشگاه گيالن 4 0 گرايش هسته اي
 6095 دانشگاه مازندران 4 0 گرايش اتمي ومولكولي

 6096 دانشگاه مازندران 5 0 گرايش حالت جامد
 6097 دانشگاه مازندران 3 0 گرايش ذرات بنيادي

 6098 دانشگاه مازندران 4 0 گرايش هسته اي
وگرانش)اخترفيزيك(گرايشهاي فيزيك نجومي  6099 دانشگاه مازندران 3 0 

)نظري(گرايش بنيادي  6100 دانشگاه محقق اردبيلي 1 0 
 6101 دانشگاه محقق اردبيلي 1 0 گرايش هسته اي

 6102 دانشگاه يزد 4 0 گرايش اتمي ومولكولي
 6103 دانشگاه يزد 4 0  حالت جامدگرايش

  مهندسي هسته اي- 1204
باضرايب رشته فيزيك-گرايش پرتو پزشكي  6104 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

باضرايب رشته فيزيك-گرايش راكتور  6105 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 
باضرايب رشته فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها  6106 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

رايب رشته فيزيكباض-گرايش راكتور  6107 دانشگاه شيراز 2 0 
فاقدخوابگاه-باضرايب رشته فيزيك-گرايش پرتوپزشكي  6108 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

باضرايب رشته فيزيك-گرايش رآكتور  6109 دانشگاه صنعتي شريف 1 0 
بامـدرك كارشناسـي ارشدمهندسـي     وبـه تحـصيل پرداختـه   دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شـريف                

  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشد موردعالقه خودانتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهند شد هسته
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   نانو فيزيك- 1204
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

ال نيمس
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6110 دانشگاه تهران 1 0 

 6111 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

گاه صنعتي شاهروددانش 3 0   6112 

 6113 دانشگاه كاشان 2 0 

  فوتونيك- 1205
 6114 دانشگاه تبريز 2 0 

 6115 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش الكترونيك
 6116 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش مخابرات

 6117 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 فاقدخوابگاه

 6118 دانشگاه گيالن 4 0 

  مهندسي الكترواپتيك- 1205
شاهين شهراصفهان-انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش اپتوالكترونيك  6119 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 

 بيوفيزيك- زيست شناسي - 1206
 6120 دانشگاه تهران 7 0 

 بيوشيمي- زيست شناسي - 1206
 6121 دانشگاه تبريز 1 0 

 6122 دانشگاه تهران 7 0 

انشگاه رازي كرمانشاهد 1 0   6123 

 6124 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 

 6125 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 6126 دانشگاه گيالن 3 0 

 علوم گياهي- زيست شناسي - 1206
ايش فيزيولوژي گياهيگر  6127 دانشگاه اراك 2 0 

 6128 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي
ميهدانشگاه ارو 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي  6129 

 6130 دانشگاه اصفهان 2 0 گرايش سيستماتيك گياهي
 6131 دانشگاه اصفهان 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي  6132 
اهيگرايش فيزيولوژي گي همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   6133 

 6134 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 6135 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 6136 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش زيست شناسي تكويني  6137 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
فاقدخوابگاه-ل تهرانمحل تحصي-گرايش سيستماتيك اكولوژي  6138 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش فيزيولوژي گياهي ربيت معلم تهراندانشگاه ت 10 0   6139 
 6140 دانشگاه تهران 2 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 6141 دانشگاه تهران 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 6142 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

يولوژي گياهيگرايش فيز  6143 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش فيزيولوژي گياهي  6144 دانشگاه شاهد 2 0 
فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي  6145 دانشگاه شهركرد 3 0 

 6146 دانشگاه شهيدباهنركرمان 1 0 گرايش زيست شناسي تكويني
 6147 دانشگاه شهيدباهنركرمان 1 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

گياهيگرايش فيزيولوژي   6148 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
 6149 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

بهشتيدانشگاه شهيد 1 0 گرايش فيزيولوژي گياهي  6150 
 6151 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش زيست شناسي  تكويني
 6152 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 6153 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
 6154 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي

 6155 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
گرگان-دانشگاه گلستان 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي  6156 

 6157 دانشگاه گيالن 1 0 گرايش سيستماتيك اكولوژي
 6158 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش فيزيولوژي گياهي
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  علوم جانوري- زيست شناسي - 1206
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش

ومد  
نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6159 دانشگاه اراك 2 0 گرايش سلولي تكويني
 6160 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش بافت شناسي وجنين شناسي

 6161 دانشگاه اروميه 5 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش سلولي تكويني  6162 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران-گرايش فيزيولوژي جانوري  6163 دانشگاه تربيت معلم تهران 10 0 
هراندانشگاه ت 2 0 گرايش سلولي تكويني  6164 

 6165 دانشگاه تهران 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6166 دانشگاه تهران 2 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 6167 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش سلولي تكويني
 6168 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6169 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش فيزيولوژي جانوري  6170 دانشگاه شاهد 2 0 
فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري  6171 دانشگاه شهركرد 2 0 

 6172 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6173 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 6174 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6175 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
 6176 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 6177 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6178 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش فيزيولوژي جانوري
 6179 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 1 0 گرايش بافت شناسي آبزيان

 6180 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش سلولي تكويني
 6181 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش سيستماتيك جانوري
 6182 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش فيزيولوژي جانوري

 6183 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش سلولي تكويني
  فيزيولوژي- 1206

علوم جانوري-سيبا ضرايب رشته زيست شنا  6184 دانشگاه شيراز 5 0 
  فيزيولوژي دامپزشكي- 1206

علوم جانوري-باضرايب رشته زيست شناسي  6185 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 
 ميكروبيولوژي- زيست شناسي - 1206

 6186 دانشگاه اصفهان 2 0 
 6187 دانشگاه تهران 2 0 

 6188 دانشگاه شاهد 2 0  دفترچهانتهايشرايط در
 6189 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 6190 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 علوم سلولي ملكولي- زيست شناسي - 1206
 6191 دانشگاه اصفهان 2 0 
 6192 دانشگاه تهران 3 0 
 6193 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
 6194 دانشگاه شيراز 3 0 
 6195 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 6196 دانشگاه كردستان 2 0 
 6197 دانشگاه محقق اردبيلي 1 0 

 ژنتيك- زيست شناسي - 1206
 6198 دانشگاه اصفهان 2 0 
 6199 دانشگاه تبريز 2 0 

 6200 دانشگاه شهركرد 2 0 فاقدخوابگاه
 6201 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 6202 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 )بيوتكنولوژي( زيست فناوري - 1206
انتهاي دفترچهايط درشر-گرايش ميكروبي  6203 دانشگاه شاهد 2 0 

  آماررياضي- 1207
 6204 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

 6205 دانشگاه بيرجند 3 0 
 6206 دانشگاه تبريز 3 0 

محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  6207 دانشگاه تربيت معلم تهران 8 0 
 6208 دانشگاه تهران 2 0 
 6209 دانشگاه رازي كرمانشاه 5 0 
 6210 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 
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 آماررياضي - 1207ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6211 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 6212 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 6213 دانشگاه شيراز 4 0 

 6214 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه
 6215 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 
 6216 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 6217 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه
 6218 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
اه مازندراندانشگ 6 0   6219 
 6220 دانشگاه يزد 3 0 

  ) اكچواري( آماربيمه - 1207
 6221 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 

  علوم محاسبات وبرنامه ريزي بيمه- 1207
محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-باضرايب آماربيمه المه طباطباييدانشگاه ع 9 0   6222 

  آماراقتصادي واجتماعي- 1207
 6223 دانشگاه اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

 6224 دانشگاه شهيدبهشتي 4 0 
 6225 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
 6226 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

  رياضي محض- 1208
 6227 دانشگاه اراك 2 0 گرايش آناليز
 6228 دانشگاه اراك 2 0 گرايش جبر

 6229 دانشگاه اروميه 3 0 
 6230 دانشگاه اروميه 5 0 گرايش آناليز

 6231 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش توپولوژي
 6232 دانشگاه اروميه 4 0 گرايش جبر

فاقدخوابگاه-گرايش آناليز  6233 دانشگاه اصفهان 4 0 
فاقدخوابگاه-گرايش جبر  6234 دانشگاه اصفهان 5 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0 گرايش آناليز  6235 
همدان-لي سينادانشگاه بوع 3 0 گرايش جبر  6236 

 6237 دانشگاه بيرجند 5 0 گرايش آناليز
 6238 دانشگاه بيرجند 6 0 گرايش جبر

 6239 دانشگاه بيرجند 4 0 گرايش هندسه
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  5 0 گرايش هاي آناليز،جبروهندسه  6240 

 6241 دانشگاه تبريز 1 0 
 6242 دانشگاه تبريز 5 0 گرايش آناليز
 6243 دانشگاه تبريز 6 0 گرايش جبر

سدانشگاه تربيت مدر 17 0   6244 
 6245 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 10 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش آناليز  6246 دانشگاه تربيت معلم تهران 18 0 
فاقدخوابگاه-محل تحصيل  كرج-گرايش جبر  6247 دانشگاه تربيت معلم تهران 18 0 

 6248 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 3 0 گرايش آناليز
 6249 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 3 0 گرايش جبروتوپولوژي

 6250 دانشگاه تفرش 8 0 گرايش هندسه
 6251 دانشگاه تهران 6 0 

 6252 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش آناليز
 6253 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايش جبر

 6254 دانشگاه زنجان 5 0 گرايش آناليز
 6255 دانشگاه زنجان 4 0 گرايش جبر

 6256 دانشگاه سمنان 6 0 گرايش آناليز
 6257 دانشگاه سمنان 2 0 گرايش جبر

 6258 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش آناليز
 6259 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش جبر

 6260 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش هندسه
انتهاي دفترچهشرايط در  6261 دانشگاه شاهد 6 0 

فاقدخوابگاه-گرايش جبر  6262 دانشگاه شهركرد 5 0 
 6263 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0  آناليزگرايش

 6264 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش جبر
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  رياضي محض- 1208ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6265 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 گرايش هندسه
 6266 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش آناليز
 6267 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 گرايش جبر

 6268 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 گرايش هندسه
 6269 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش آناليز

 6270 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 گرايش توپولوژي
 6271 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش آناليز
 6272 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش جبر
 6273 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 فاقدخوابگاه

بگاهفاقدخوا-گرايش آناليز  6274 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 
فاقدخوابگاه-گرايش جبر  6275 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

فاقدخوابگاه-گرايش هندسه صنعتي اميركبيردانشگاه  2 0   6276 
 6277 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2 0 گرايش آناليز
 6278 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 گرايش جبر

 6279 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2 0 گرايش هندسه
 6280 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش آناليز
 6281 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش جبر

 6282 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 
 6283 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 

فاقدخوابگاه-گرايش آناليز  6284 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 
فاقدخوابگاه-گرايش جبر  6285 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 

 6286 دانشگاه علوم پايه دامغان 8 0 
 6287 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 

 6288 دانشگاه كاشان 4 0 گرايش آناليز
 6289 دانشگاه كاشان 5 0 گرايش جبر

 6290 دانشگاه كردستان 1 0 گرايش آناليز
 6291 دانشگاه كردستان 1 0 گرايش جبر

گرگان-دانشگاه گلستان 2 0   6292 
 6293 دانشگاه گيالن 12 0 

 6294 دانشگاه مازندران 8 0 گرايش آناليز
 6295 دانشگاه مازندران 5 0 گرايش جبر

 6296 دانشگاه مازندران 1 0 گرايش هندسه
 6297 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 گرايش آناليز
 6298 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 گرايش جبر

 6299 دانشگاه محقق اردبيلي 1 0 گرايش هندسه
گاه هرمزگاندانش 3 0   6300 

 6301 دانشگاه يزد 2 0 گرايش آناليز
 6302 دانشگاه يزد 1 0 گرايش جبر

توپولوژي-گرايش هندسه  6303 دانشگاه يزد 2 0 
 6304 مجتمع آموزش عالي مراغه 4 0 گرايش آناليز

  رياضي كاربردي- 1208
 6305 دانشگاه اراك 1 0 گرايش آناليزعددي

 6306 دانشگاه اراك 1 0 گرايش تحقيق درعمليات
 6307 دانشگاه اصفهان 4 0  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق در عمليات

 6308 دانشگاه بيرجند 4 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0 گرايش آناليزعددي  6309 
 6310 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش آناليزعددي

 6311 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش معادالت ديفرانسيل
فاقدخوابگاه-محل تحصيل كرج  6312 دانشگاه تربيت معلم تهران 12 0 

ربيت معلم سبزواردانشگاه ت 5 0   6313 
 6314 دانشگاه تفرش 8 0 گرايش آناليزعددي

 6315 دانشگاه تهران 4 0 
 6316 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليز

 6317 دانشگاه زنجان 6 0 
 6318 دانشگاه سمنان 4 0 

 6319 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش آناليزعددي
 6320 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش تحقيق درعمليات
 6321 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش رياضي فيزيك
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  رياضي كاربردي- 1208ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

انتهاي دفترچهشرايط در  6322 دانشگاه شاهد 4 0 
 6323 دانشگاه شهركرد 4 0 فاقدخوابگاه

يدباهنركرماندانشگاه شه 2 0 گرايش آناليزعددي  6324 
 6325 دانشگاه شهيدباهنركرمان 2 0 گرايش تحقيق درعمليات

 6326 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 6327 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 گرايش تحقيق درعمليات

 6328 دانشگاه شيراز 3 0 
فاقدخوابگاه-اليزعدديگرايش آن  6329 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

فاقدخوابگاه-گرايش تحقيقات درعمليات  6330 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
فاقدخوابگاه-گرايش رياضي فيزيك  6331 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
 6332 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش آناليزعددي

 6333 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 گرايش تحقيق درعمليات
 6334 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش معادالت ديفرانسيل

 6335 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 
 6336 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 

فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي  6337 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
 6338 دانشگاه علوم پايه دامغان 4 0 گرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعددي

 6339 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
وابگاهفاقدخ-فقط زن  6340 دانشگاه قم 2 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  6341 دانشگاه قم 2 0 

 6342 دانشگاه گيالن 9 0 
 6343 دانشگاه مازندران 1 0 گرايش آناليزعددي
 6344 دانشگاه محقق اردبيلي 1 0 گرايش آناليزعددي

 6345 دانشگاه يزد 4 0 
  رياضيات مالي- 1208

 6346 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 باضرايب رشته رياضي كاربردي
  آموزش رياضي- 1208

 6347 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1 0 
  علوم كامپيوتر- 1209

 6348 دانشگاه تبريز 2 0 
 6349 دانشگاه تهران 3 0 

 6350 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش محاسبات علمي
 6351 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

فاقدخوابگاه-سيستمهاي هوشمند  6352 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
فاقدخوابگاه-نظريه محاسبات  6353 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 
 6354 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 محاسبات علمي
 6355 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 نظريه محاسبات

  انگل شناسي دامپزشكي- 1215
هراندانشگاه ت 3 0   6356 
 6357 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 6358 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 

 جانوران دريا- زيست شناسي دريا- 1216
 6359 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

ابگاهفاقدخو  6360 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 
 6361 دانشگاه گيالن 1 0 
 6362 دانشگاه هرمزگان 2 0 

 بوم شناسي دريا- زيست شناسي دريا- 1216
 6363 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 فاقدخوابگاه

 آلودگي دريا- زيست شناسي دريا- 1216
دخوابگاهفاق  6364 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 

  )فيزيك دريا( علوم دريايي واقيانوسي - 1217
 6365 دانشگاه اصفهان 2 0 

 6366 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 فاقدخوابگاه
 6367 دانشگاه هرمزگان 2 0 

  فلسفه علم- 1218
فاقدخوابگاه-)داوطلبان بايستي در آزمون تشريحي نيز شركت نمايند(صيباآزمون اختصا  6368 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 

)داوطلبان بايستي در آزمون تشريحي نيز شركت نمايند(باآزمون اختصاصي  6369 دانشگاه صنعتي شريف 2 0 
  تاريخ علم- 1218

 6370 دانشگاه تهران 2 0 گرايش تاريخ نجوم درجهان اسالم
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  ه هاي شبانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فني ومهندسي تحصيلي دورهايمحل كد رشته - 9 جدول شماره
 الكترونيك- مهندسي برق - 1251

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6501 دانشگاه اروميه 5 0 
رايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگگ  6502 دانشگاه تبريز 5 0 

 6503 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري
 6504  تكميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت 4 0 

 6505 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 6506 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 3 0 

 6507 دانشگاه تهران 3 0 گرايش تكنولوژي نيمه هادي
 6508 دانشگاه تهران 4 0 گرايش مداروسيستم

 6509 دانشگاه رازي كرمانشاه 6 0 
 6510 دانشگاه زنجان 5 0 
 6511 دانشگاه سمنان 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  6512 دانشگاه شاهد 5 0 
 6513 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 6514 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 6515 دانشگاه شيراز 2 0 

 6516 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 فاقدخوابگاه
 6517 دانشگاه صنعتي بابل 8 0 گرايش سيستم

 6518 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8 0 
 6519 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 2 0 
 6520 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 

نانوالكتريك-گرايش ادوات ميكرو عتي شريفدانشگاه صن 3 0   6521 
 6522 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش ديجيتال

 6523 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
انتهاي دفترچهشرايط در  6524 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
اهفاقدخوابگ  6525 دانشگاه علم وصنعت ايران 12 0 

 6526 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 
 6527 دانشگاه گيالن 5 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
فاقد خوابگاه-الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش پرتوپزشكي  6528 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

  مهندسي فوتونيك- 1251
الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش نانوفوتونيك  6529 دانشگاه تبريز 5 0 

  نانوفناوري- 1251
الكترونيك-باضرايب رشته مهندسي برق--گرايش مهندسي نانوالكترونيك  6530 دانشگاه تبريز 5 0 

 قدرت- مهندسي برق - 1251
 6531 دانشگاه اروميه 3 0 

 6532 دانشگاه اصفهان 2 0 زمينه سيستمهاي قدرت
 6533 دانشگاه اصفهان 2 0 زمينه ماشينهاي الكتريكي

دانهم-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   6534 
 6535 دانشگاه بيرجند 6 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6536 

 6537 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش الكترونيك قدرت
 6538 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

 6539 دانشگاه تفرش 8 0 
 6540 دانشگاه تهران 6 0 گرايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكي

گاه تهراندانش 4 0 گرايشهاي ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت  6541 
 6542 دانشگاه زنجان 5 0 
 6543 دانشگاه سمنان 6 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  6544 دانشگاه شاهد 7 0 
 6545 دانشگاه شهركرد 4 0 فاقدخوابگاه

 6546 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 
 6547 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 6548 دانشگاه شيراز 2 0 

 6549 دانشگاه صنعتي اميركبير 12 0 فاقدخوابگاه
 6550 دانشگاه صنعتي بابل 4 0 
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 قدرت- مهندسي برق - 1251ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6551 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش سيستمهاي قدرت وفشار قوي
 6552 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

نشگاه صنعتي سهندتبريزدا 1 0   6553 
 6554 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 

 6555 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي
 6556 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش سيستمهاي قدرت

فاقدخوابگاه-يش سيستمگرا  6557 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 
فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي الكتريكي  6558 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

 6559 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 
 6560 دانشگاه كاشان 4 0 
 6561 دانشگاه كردستان 2 0 
 6562 دانشگاه گيالن 5 0 
 6563 دانشگاه يزد 2 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
قدرت- باضرايب رشته مهندسي برق-زشكيگرايش پرتوپ  6564 دانشگاه شيراز 2 0 

فاقد خوابگاه-قدرت-با ضرايب رشته مهندسي برق-گرايش گداخت هسته اي  6565 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 
قدرت -باضرايب مهندسي برق-گرايش راكتور  6566 دانشگاه صنعتي شريف 1 0 

امـدرك كارشناسـي ارشـد مهندسـي         وب  پرداختـه   به تحـصيل   دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف               
  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خودانتخاب نمايند. اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته

  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1251
محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-قدرت-باضرايب رشته مهندسي برق انرژيپژوهشگاه موادو 2 0   6567 

 مخابرات- مهندسي برق - 1251
 6568 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش سيستم
 6569 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش ميدان

 6570 دانشگاه بيرجند 4 0 
 6571 دانشگاه تبريز 4 0 گرايش سيستم
 6572 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش ميدان
 6573 دانشگاه تهران 6 0 گرايش سيستم
 6574 دانشگاه تهران 6 0 گرايش ميدان

ناندانشگاه سم 2 0   6575 
 6576 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش سيستم  6577 دانشگاه شاهد 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش ميدان  6578 دانشگاه شاهد 7 0 

 6579 دانشگاه شهيدباهنركرمان 7 0 
 6580 دانشگاه شهيدبهشتي 1 0 

 6581 دانشگاه شيراز 4 0 گرايش سيستم
 6582 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش ميدان
فاقدخوابگاه-گرايش سيستم اه صنعتي اميركبيردانشگ 6 0   6583 
فاقدخوابگاه-گرايش ميدان  6584 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 
 6585 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش سيستم
 6586 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 گرايش موج
 6587 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش رمز

 6588 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 گرايش سيستم
 6589  شريفدانشگاه صنعتي 3 0 گرايش مايكروويونوري

انتهاي دفترچهشرايط در  6590 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
فاقدخوابگاه-گرايش سيستم  6591 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 
فاقدخوابگاه-گرايش ميدان  6592 دانشگاه علم وصنعت ايران 8 0 
 6593 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش سيستم
 6594 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش ميدان

 6595 دانشگاه يزد 6 0 
 (IT) مهندسي فناوري اطالعات- 1251

مخابرات-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش مخابرات امن  6596 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 
 كنترل- مهندسي برق - 1251

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6597 
 6598 دانشگاه تبريز 4 0 

اه تربيت مدرسدانشگ 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت  6599 
 6600 دانشگاه تهران 7 0 



  100 صفحه                                                                                               شبانه

 كنترل- مهندسي برق - 1251ادامه
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6601 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 

 6602 دانشگاه شيراز 2 0 
 6603 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه

صنعتي بابلدانشگاه  2 0   6604 

 6605 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0 

 6606 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 

 6607 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  6608 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
اهفاقدخوابگ  6609 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 

 6610 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 

  مهندسي هسته اي- 1251
فاقدخوابگاه-كنترل-باضرايب رشته مهندسي برق-گرايش راكتور  6611 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

  راه آهن برقي- 1251
 6612 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 مديريت انرژي-هندسي قدرت م- 1251
-مديريت انرژي تغييريافت-طبق اعالم دفترگسترش عنوان ازمديريت انرژي الكتريكي به مهندسي قدرت

 6613 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 بيوالكتريك- مهندسي پزشكي - 1251

 6614 دانشگاه تهران 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  6615 دانشگاه شاهد 6 0 

 6616 دانشگاه شيراز 2 0 
 6617 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه

 6618 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 

 6619 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
 6620 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 فاقدخوابگاه

 مهندسي بافت- مهندسي پزشكي- 1251
فاقدخوابگاه-بيوالكتريك-باضرايب رشته مهندسي پزشكي  6621 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

  مهندسي حفاري وبهره برداري نفت- 1253

 6622 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
فاقدخوابگاه-گرايش استخراج نفت  6623 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

  مهندسي اكتشاف نفت- 1253

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6624 
 6625 دانشگاه تهران 2 0 محل برگزاري دوره دانشكده مهندسي معدن دانشكده هاي فني

 6626 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 

 6627 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 صنايع پليمر- مهندسي پليمر- 1255

 6628 دانشگاه تهران 6 0 
 6629 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 6630 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه
فاقدخوابگاه-گرايش نانو اه صنعتي اميركبيردانشگ 1 0   6631 

 6632 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 2 0 

  مهندسي موادمركب- 1255
ي دفترچهانتهاشرايط در-صنايع پليمر-باضرايب رشته مهندسي پليمر  6633 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

 مهندسي فرآيندپليمريزاسيون- مهندسي پليمر- 1255
صنايع پليمر-باضرايب مهندسي پليمر-فاقدخوابگاه  6634 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 

 سازه كشتي- مهندسي معماري كشتي - 1256
هفاقدخوابگا  6635 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 6636 دانشگاه صنعتي شريف 2 0 

 هيدرومكانيك كشتي- مهندسي معماري كشتي - 1256
 6637 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

  .در رشته مهندسي معماري كشتي گرايش سازه دريائي پذيرش صورت نخواهد گرفت* 
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   مهندسي شيمي- 1257
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  ه محل تحصيلدانشگا
 تحصيل

ه اراكدانشگا 9 0   6638 
 6639 دانشگاه اصفهان 2 0 

 6640 دانشگاه تهران 2 0 گرايش انرژي ومحيط زيست
 6641 دانشگاه تهران 6 0 گرايش طراحي فرآيندها

 6642 دانشگاه تهران 6 0 گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
محل تحصيل دانشكده فني چوكا رضوانشهرگيالن- فرآيندهاي كاغذسازيگرايش  6643 دانشگاه تهران 7 0 

 6644 دانشگاه تهران 6 0 گرايش كاتاليست
 6645 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 

 6646 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش پليمر
 6647 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش ترموديناميك وسينتيك

 6648 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 گرايش طراحي فرآيندها
 6649 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي

 6650 دانشگاه سمنان 2 0 گرايش ترموسينتيك وكاتاليست
نشگاه سمناندا 2 0 گرايش جداسازي  6651 

 6652 دانشگاه سمنان 2 0 گرايش طراحي فرآيندها
 6653 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش پديده هاي انتقال

 6654 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 گرايش سنتيك وترموديناميك
 6655 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 گرايش طراحي فرآيندها

 6656 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي
 6657 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 گرايش بيوتكنولوژي
 6658 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 گرايش محيط زيست

 6659 دانشگاه شهيدباهنركرمان 7 0 مهندسي شيمي پيشرفته
 6660 دانشگاه شيراز 3 0 

كنترل فرآيندگرايش شبيه سازي و  6661 دانشگاه شيراز 2 0 
 6662 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش مهندسي گاز

فاقدخوابگاه-گرايشهاي جداسازي،پديده هاي انتقال ومهندسي شيمي پيشرفته  6663 دانشگاه صنعتي اصفهان 11 0 
فاقد خوابگاه-گرايش پيشرفته  6664 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 

فاقد خوابگاه-گرايش صنايع غذايي  6665 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
فاقدخوابگاه-گرايش نانو  6666 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

 6667 دانشگاه صنعتي بابل 11 0 
 6668 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 

 6669 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش پديده هاي انتقال
 6670 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش پليمر

 6671 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش ترموديناميك وسينتيك
 6672 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش فرآيندهاي جداسازي

 6673 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 گرايش مهندسي فرايند
انشگاه صنعتي شريفد 3 0 پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي  6674 

 6675 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش ترموسينيتيك وكاتاليست
 6676 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش صنايع غذايي

 6677 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش طراحي فرآيندها
يش محيط زيستگرا  6678 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 6679 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل
صنعتي شريفدانشگاه  3 0 مهندسي پليمر  6680 

انتهاي دفترچهشرايط در-تهران-گرايش طراحي فرآيندها  6681 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
فاقدخوابگاه-گرايش ترموديناميك وسينتيك  6682 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 

فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  6683 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 
فاقدخوابگاه-،شبيه سازي وكنترل فرآيندها  گرايش طراحي  6684 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 

 6685 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
 6686 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 گرايش صنايع غذايي

وري وانتقال گازگرايش فرآ  6687 دانشگاه فردوسي مشهد 8 0 
 6688 دانشگاه كاشان 5 0 

  مهندسي هسته اي- 1257
باضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش راكتور  6689 دانشگاه اصفهان 2 0 
باضرايب رشته مهندسي شيمي-گرايش راكتور  6690 دانشگاه شيراز 2 0 

 6691  دانشگاه صنعتي شريف 1 0 باضرايب رشته مهندسي شيمي
بامـدرك كارشناسـي ارشدمهندسـي       و   بـه تحـصيل پرداختـه     درچارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف         دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي         

  .داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خودانتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته
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  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1257
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب رشته مهندسي شيمي  6692 پژوهشگاه موادوانرژي 2 0 

  مهندسي تسليحات- 1257
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهمات  6693 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

 مخازن هيدروكربوري- مهندسي شيمي - 1258
 6694 دانشگاه تهران 6 0 

 6695 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 6696 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 ي مخازن هيدروكربوري مهندس- 1258
فاقدخوابگاه-مخازن هيدروكربوري-باضرايب رشته مهندسي شيمي  6697 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 

  صنايع- مهندسي صنايع - 1259
)س(دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  6698 

 6699 دانشگاه تهران 6 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  6700 دانشگاه شاهد 2 0 

 6701 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 6702 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 فاقدخوابگاه

 6703 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 4 0 

 6704 دانشگاه كردستان 1 0 

  مهندسي ايمني درراه آهن- 1259
فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع  6705 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 

 ل ريلي مهندسي حمل ونق- 1259
فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع  6706 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 

  مهندسي مالي- 1259
 6707 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 فاقدخوابگاه

 مديريت سيستم وبهره وري- مهندسي صنايع - 1260
 6708 دانشگاه تفرش 8 0 

 6709 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

اه صنعتي شريفدانشگ 20 0   6710 

 6711 دانشگاه يزد 6 0 

  مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي- 1260
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   6712 

ي انرژيشاخه برنامه ريزي سيستمها  6713 دانشگاه تهران 2 0 
 6714 دانشگاه تهران 2 0 شاخه تحقيق درعمليات

 6715 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه
شگاه صنعتي اميركبيردان 5 0 فاقدخوابگاه  6716 

  مهندسي حمل ونقل ريلي- 1260
وابگاهفاقدخ-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي  6717 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 

  مديريت درسوانح طبيعي- 1262
 6718 دانشگاه تهران 10 0 

 فتوگرامتري-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 6719 دانشگاه تهران 2 0 

 6720 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 ژئودزي-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 6721 دانشگاه تهران 1 0 

 6722 دانشگاه تهران 1 0 گرايش هيدروگرافي

زنجاندانشگاه  3 0   6723 

 6724 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 

 سنجش ازدور- مهندسي عمران - 1263
 6725 دانشگاه اصفهان 2 0 

 6726 دانشگاه تهران 2 0 

 6727 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 (GIS) سيستمهاي اطالعات جغرافيايي- مهندسي عمران - 1263
 6728 دانشگاه تهران 2 0 

 6729 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 9 0 
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 سازه- مهندسي عمران - 1264
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   6730 
قزوينـ)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6731 
 6732 دانشگاه تبريز 5 0 
 6733 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 
 6734 دانشگاه تفرش 8 0 
 6735 دانشگاه تهران 7 0 
 6736 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 6737 دانشگاه زنجان 5 0 
 6738 دانشگاه سمنان 4 0 
 6739 دانشگاه سيستان وبلوچستان 7 0 
 6740 دانشگاه شهيدباهنركرمان 13 0 
 6741 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 
 6742 دانشگاه شيراز 3 0 

 6743 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه
يركبيردانشگاه صنعتي ام 4 0 فاقدخوابگاه  6744 

 6745 دانشگاه صنعتي بابل 8 0 
 6746 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 7 0 
 6747 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 
 6748 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 
 6749 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 

 6750 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 فاقدخوابگاه
 6751 دانشگاه فردوسي مشهد 6 0 
 6752 دانشگاه كردستان 2 0 
 6753 دانشگاه گيالن 7 0 
 6754 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 
شگاه هرمزگاندان 3 0   6755 
 6756 دانشگاه ياسوج 2 0 
 6757 دانشگاه يزد 4 0 

  مهندسي خطوط راه آهن- 1264
قدخوابگاهفا-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران  6758 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

  مهندسي ايمني درراه آهن- 1264
فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران  6759 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 

 مهندسي زلزله- مهندسي عمران - 1264
 6760 دانشگاه تبريز 4 0 
 6761 دانشگاه تهران 6 0 
 6762 دانشگاه سمنان 3 0 

 6763 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه
 6764 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 6765 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 

 6766 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 فاقدخوابگاه
 6767 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 

 مكانيك خاك وپي- مهندسي عمران - 1264
 6768 دانشگاه اراك 4 0 
 6769 دانشگاه اروميه 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   6770 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6771 
اه تبريزدانشگ 5 0   6772 
 6773 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 

فاقدخوابگاه-محل تحصيل كرج  6774 دانشگاه تربيت معلم تهران 6 0 
 6775 دانشگاه تفرش 8 0 
 6776 دانشگاه تهران 4 0 
 6777 دانشگاه زنجان 5 0 
 6778 دانشگاه سمنان 2 0 
 6779 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 
 6780 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
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 مكانيك خاك وپي- مهندسي عمران - 1264ادامه
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6781 دانشگاه شيراز 3 0 
 6782 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 فاقدخوابگاه
 6783 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

 6784 دانشگاه صنعتي بابل 5 0 

 6785 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 11 0 

نشگاه صنعتي شريفدا 3 0   6786 
 6787 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

 6788 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 6789 دانشگاه گيالن 5 0 

 6790 دانشگاه هرمزگان 2 0 

 6791 دانشگاه ياسوج 2 0 

 6792 دانشگاه يزد 3 0 

 ابريراه وتر- مهندسي عمران - 1264
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6793 

 6794  تهراندانشگاه 2 0 

 6795 دانشگاه سمنان 2 0 

 6796 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 
 6797 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 6798 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8 0 

 6799 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
وابگاهفاقدخ  6800 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 

 6801 دانشگاه گيالن 1 0 

 مهندسي آب- مهندسي عمران - 1264
 6802 دانشگاه تبريز 4 0 

 6803 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 

 6804 دانشگاه تهران 6 0 

 6805 دانشگاه سيستان وبلوچستان 5 0 

 6806 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 6807 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه
 6808 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه

 6809 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 گرايش مديريت منابع آب
 6810 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 گرايش هيدروليك

 6811 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 
 6812 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

 6813 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 6814 دانشگاه يزد 2 0 

 ي هيدروليكيسازه ها- مهندسي عمران - 1264
 6815 دانشگاه اروميه 3 0 

 6816 دانشگاه تبريز 4 0 

اندانشگاه تهر 4 0   6817 

 6818 دانشگاه زنجان 4 0 

 6819 دانشگاه سمنان 2 0 

 6820 دانشگاه سيستان وبلوچستان 4 0 

 6821 دانشگاه شهيدباهنركرمان 10 0 

 6822 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 6823 دانشگاه شيراز 3 0 
 6824 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 0 فاقدخوابگاه

 6825 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 6826 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 

 6827 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
 6828 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

 6829 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 
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 سازه هاي دريايي- مهندسي عمران - 1264
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6830 دانشگاه تبريز 2 0 
 6831 دانشگاه تهران 3 0 

ميركبيردانشگاه صنعتي ا 2 0 فاقدخوابگاه  6832 
 6833 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 
 6834 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 

 6835 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه
 6836 دانشگاه گيالن 1 0 
 6837 دانشگاه هرمزگان 3 0 

 ه ريزي حمل ونقلبرنام- مهندسي عمران - 1264
نـقزوي)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6838 
 6839 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 6840 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 فاقدخوابگاه

 مهندسي مديريت وساخت- مهندسي عمران - 1264
 6841 دانشگاه تهران 3 0 
اقدخوابگاهف  6842 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 

 6843 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 مهندسي محيط زيست- مهندسي عمران - 1264
 6844 دانشگاه تهران 2 0 محل برگزاري دوره دانشكده فني

 6845 دانشگاه تهران 12 0 محل برگزاري دوره دانشكده محيط زيست
بدانشكده مهندسي علوم آ  6846 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 6847 دانشگاه شيراز 2 0 
 6848 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 فاقدخوابگاه
كبيردانشگاه صنعتي امير 5 0 فاقدخوابگاه  6849 

 6850 دانشگاه صنعتي بابل 3 0 
 6851 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 
 6852 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 

 6853 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه
 6854 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 سي رودخانهمهند- مهندسي عمران - 1264
دچمران اهوازدانشگاه شهي 3 0 محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  6855 

 ساخت وتوليد- مهندسي مكانيك - 1267
 6856 دانشگاه اروميه 3 0 
 6857 دانشگاه بيرجند 4 0 
 6858 دانشگاه تبريز 5 0 

 6859 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 6860 دانشگاه تهران 6 0 

 6861 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 6862 دانشگاه صنعتي اميركبير 10 0 فاقدخوابگاه

 6863 دانشگاه صنعتي بابل 7 0 
 6864 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي توليدصنعتي  6865 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 
فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي ه علم وصنعت ايراندانشگا 4 0   6866 

فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكاترونيك  6867 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 
 6868 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

  مهندسي تسليحات- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-با ضرايب ساخت وتوليد-گرايش سالح  6869 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

 طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك - 1267
 6870 دانشگاه اروميه 3 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 7 0   6871 
 6872 دانشگاه بيرجند 4 0 
 6873 دانشگاه تبريز 5 0 

 6874 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 6875 دانشگاه تهران 6 0 
 6876 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
نشگاه زنجاندا 5 0   6877 
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 طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك - 1267ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6878 دانشگاه سمنان 4 0 
 6879 دانشگاه شهركرد 4 0 فاقدخوابگاه

 6880 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
 6881 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 
 6882 دانشگاه شيراز 4 0 

 6883 دانشگاه صنعتي اصفهان 14 0 فاقدخوابگاه
 6884 دانشگاه صنعتي اميركبير 8 0 فاقدخوابگاه

 6885 دانشگاه صنعتي بابل 7 0 
 6886  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 11 0 
 6887 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 
 6888 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 
 6889 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

 6890   دانشگاه صنعتي شريف 2 0 گرايش بيومكانيك
فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل  6891 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 
فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكانيك جامدات  6892 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 

 6893 دانشگاه فردوسي مشهد 7 0 
 6894 دانشگاه كاشان 6 0 
 6895 دانشگاه گيالن 9 0 
 6896 دانشگاه يزد 4 0 

  .دانشجويان پذيرفته شده واحدهاي درسي خود را در يكي از دو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات با نظر گروه آموزشي مربوطه انتخاب خواهند نمود 
پذيرفتـه  .جام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشـدطراحي كـاربردي بـه آنـان اعطـاءميگردد              پذيرفته شدگان دراين كدرشته،پروژه ودروس خودرادرشاخه تخصصي بيومكانيك به ان          

  .شدگان باپيشينه مهندسي مكانيك به مدت يك ترم دروس جبراني خواهند گذراند

  مهندسي موادمركب- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-ايش طراحي كاربرديباضرايب گر  6897 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

  مهندسي ماشينهاي ريلي- 1267
فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب گرايش طراحي كاربردي  6898 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

  مهندسي تسليحات- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-گرايش سالح با ضرايب طراحي كاربردي  6899 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 4 0 

  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1267
محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-طراحي كاربردي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  6900 پژوهشگاه موادوانرژي 2 0 

 يل انرژيتبد- مهندسي مكانيك - 1267
 6901 دانشگاه اروميه 3 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   6902 
شگاه بيرجنددان 6 0   6903 
 6904 دانشگاه تبريز 5 0 
 6905 دانشگاه تهران 6 0 

 6906 دانشگاه تهران 9 0 گرايش ماشينهاي آبي
 6907 دانشگاه رازي كرمانشاه 7 0 
 6908 دانشگاه سمنان 2 0 
 6909 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8 0 

دخوابگاهفاق  6910 دانشگاه شهركرد 4 0 
 6911 دانشگاه شهيدباهنركرمان 7 0 
 6912 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 
 6913 دانشگاه شيراز 4 0 
اروميهدانشگاه صنعتي  2 0   6914 

 6915 دانشگاه صنعتي اصفهان 11 0 فاقدخوابگاه
 6916 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 فاقدخوابگاه

 6917 دانشگاه صنعتي بابل 7 0 
 6918 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 
 6919 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 
 6920 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 

فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ديناميك سياالت  6921 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 
فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي  6922 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 

فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد( تخصصي علوم حرارتيزمينه  6923 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 0 
اه فردوسي مشهددانشگ 8 0   6924 
 6925 دانشگاه كاشان 6 0 
 6926 دانشگاه گيالن 5 0 
 6927 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 
 6928 دانشگاه هرمزگان 3 0 
 6929 دانشگاه يزد 4 0 
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   مهندسي دريا- 1267
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
حصيلت  

شاهين شهراصفهان محل تحصيل -انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب تبديل انرژي- فقط مرد  6930 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 0 
  مهندسي هسته اي- 1267

فاقدخوابگاه-تبديل انرژي-رشته مهندسي مكانيكباضرايب -گرايش راكتور  6931 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 
فاقدخوابگاه-تبديل انرژي- باضرايب رشته مهندسي مكانيك- گرايش گداخت هسته اي  6932 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 

تبديل انرژي- باضرايب رشته مهندسي مكانيك-گرايش رآكتور  6933 دانشگاه صنعتي شريف 1 0 
مهندسـي   مـدرك كارشناسـي ارشـد    بـا   وبه تحصيل پرداختهمهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف دانشجويان پذيرفته شده دررشته مهندسي هسته اي درچارچوب ضوابط دانشكده            

  داوطلبان رشته مهندسي هسته اي مي تواننداين رشته راعالوه برديگررشته هاي كارشناسي ارشدموردعالقه خود انتخاب نمايند.اي فارغ التحصيل خواهندشد هسته
  مهندسي انرژي هاي تجديد پذير- 1267

محل تحصيل كرج--فاقدخوابگاه-تبديل انرژي-باضرايب رشته مهندسي مكانيك  6934 پژوهشگاه موادوانرژي 2 0 
  مهندسي سيستمهاي انرژي- 1267

فاقدخوابگاه-يل انرژيتبد-باضرايب رشته مهندسي مكانيك   6935 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
 بيومكانيك- مهندسي پزشكي - 1267

 6936 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه
 مهندسي ورزش- مهندسي پزشكي- 1267

خوابگاهفاقد-بيومكانيك-باضرايب رشته مهندسي پزشكي  6937 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 
 سيستم محركه خودرو- مهندسي مكانيك - 1267

گاه تبريزدانش 2 0   6938 
 6939 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 

 سيستم محركه خودرو- مهندسي خودرو - 1267
 6940 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0  محركه خودروسيستم-باضرايب رشته مهندسي مكانيك

  مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب سيستم محركه خودرو  6941 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 4 0 

 طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان- مهندسي مكانيك - 1267
 6942 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 

  مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب طراحي سيستم تعليق ترمزوفرمان  6943 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 4 0 

 سازه بدنه خودرو- مهندسي مكانيك - 1267
 6944 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 0 

  مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي- 1267
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد-باضرايب سازه بدنه خودرو  6945 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

 فرآوري موادمعدني- مهندسي معدن - 1268
 6946 دانشگاه تهران 2 0 
 6947 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 

 6948 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه
انشگاه كاشاند 4 0   6949 

 مكانيك سنگ- مهندسي معدن - 1268
 6950 دانشگاه تهران 2 0 
 6951 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 6952 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه
 6953 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 
 6954 دانشگاه يزد 2 0 

 استخراج معدن- مهندسي معدن - 1268
 6955 دانشگاه اروميه 2 0 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   6956 
 6957 دانشگاه تهران 2 0 
 6958 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3 0 

 6959 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه
 6960 دانشگاه صنعتي شاهرود 5 0 

 اكتشاف معدن-ندسي معدن  مه- 1268
 6961 دانشگاه بيرجند 2 0 
 6962 دانشگاه تهران 2 0 
 6963 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 6964 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه
 6965 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 
 6966 دانشگاه صنعتي شاهرود 6 0 
 6967 دانشگاه يزد 3 0 
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 ي شناسايي وانتخاب موادمهندس- مهندسي مواد- 1272
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 6968 دانشگاه تهران 10 0 

 6969 دانشگاه سمنان 4 0 
 6970 دانشگاه شهيدباهنركرمان 15 0 شش نفر مشترك با دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

 6971 دانشگاه شيراز 3 0 
اقدخوابگاهف  6972 دانشگاه صنعتي اصفهان 13 0 

 6973 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه

 6974 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

 6975 دانشگاه صنعتي شريف 5 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران  6976 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 

انتهاي دفترچهشرايط در -محل تحصيل شاهين شهراصفهان  6977 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 
 6978 دانشگاه علم وصنعت ايران 15 0 فاقدخوابگاه

 6979 دانشگاه فردوسي مشهد 9 0 

  مهندسي موادمركب- 1272
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب مهندسي موادشناسائي وانتخاب موادمهندسي  6980 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 4 0 

 شكل دادن فلزات- مهندسي مواد- 1272
 6981 دانشگاه تهران 2 0 

 6982 دانشگاه سمنان 2 0 

 6983 دانشگاه شيراز 3 0 

 6984 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 جوشكاري- مهندسي مواد- 1272
 6985 دانشگاه تهران 2 0 

 6986 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 استخراج فلزات- مهندسي مواد- 1272
 6987 دانشگاه تهران 2 0 

 6988 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 6989 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 6990 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
 6991 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 بيومواد- مهندسي پزشكي - 1272
 6992 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه

 6993 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
دخوابگاهفاق  6994 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

 سراميك- مهندسي مواد- 1272
ـقزوين)ره (لي امام خميني دانشگاه بين المل 4 0   6995 

 6996 دانشگاه تبريز 2 0 
 6997 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش الكتروسراميك

 6998 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
 6999 دانشگاه علم وصنعت ايران 9 0 فاقدخوابگاه
ل تحصيل كرجمح-فاقدخوابگاه  7000 پژوهشگاه موادوانرژي 6 0 

  مهندسي موادمركب- 1272
انتهاي دفترچهشرايط در-سراميك-باضرايب رشته مهندسي مواد  7001 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 0 

 خوردگي وحفاظت ازمواد- مهندسي مواد- 1272
 7002 دانشگاه تهران 2 0 

 7003 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 

 7004 دانشگاه شيراز 3 0 
 7005 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه

 7006 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 2 0 

عتي شريفدانشگاه صن 3 0   7007 

 ريخته گري- مهندسي مواد- 1272
 7008 دانشگاه تهران 2 0 

 7009 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه

 7010 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 2 0 

 7011 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 
 7012 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه
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  )نانوفناوري(نانومواد- مهندسي مواد- 1273
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7013 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 2 0 گرايش مهندسي مواد
محل تحصيل كرج-هفاقدخوابگا  7014 پژوهشگاه موادوانرژي 5 0 

 تجارت الكترونيكي-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 7015 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه

 7016 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 
فاقدخوابگاه-فقط زن  7017 دانشگاه قم 3 0 
فاقدخوابگاه-فقط مرد  7018 دانشگاه قم 3 0 

 امنيت اطالعات-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 7019 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

 شبكه هاي كامپيوتري-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 7020 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 فاقدخوابگاه

 7021 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1 0 

 7022 دانشگاه صنعتي شريف 6 0 

 7023 دانشگاه يزد 4 0 

 (IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
 7024 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 4 0 

 7025 دانشگاه تهران 3 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  7026 دانشگاه شاهد 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش امنيت شبكه  7027 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 

 معماري كامپيوتري- مهندسي كامپيوتر- 1277
 7028 دانشگاه اصفهان 2 0 معماري سيستمهاي كامپيوتري

 7029 دانشگاه تهران 6 0 
 7030 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه

 7031 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 

 هوش مصنوعي- مهندسي كامپيوتر- 1277
 7032 دانشگاه اصفهان 2 0 

)س (دانشگاه الزهرا 5 0 فقط زن  7033 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 0   7034 
 7035 دانشگاه تهران 4 0 گرايش رباتيك

 7036 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 

 7037 دانشگاه شيراز 3 0 
 7038 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

 7039 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

ي شريفدانشگاه صنعت 6 0   7040 

 7041 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 7042 دانشگاه كردستان 2 0 

 نرم افزار- مهندسي كامپيوتر- 1277
 7043 دانشگاه اصفهان 2 0 

 7044 دانشگاه تهران 6 0 

 7045 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

 7046 دانشگاه شيراز 2 0 
 7047 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

 7048 دانشگاه صنعتي شريف 7 0 

ددانشگاه فردوسي مشه 5 0   7049 

  الگوريتم ومحاسبات- 1277
 7050 دانشگاه تهران 6 0 محل برگزاري دوره گروه علوم پايه مهندسي دانشكده فني

 جلوبرندگي- فضا- مهندسي هوا- 1279
 7051 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

سيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طو 6 0   7052 

 7053 دانشگاه صنعتي شريف 8 0 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد  7054 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 

 7055 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 7056 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 
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   فضا- مهندسي هوا- 1279
ظالتمالح ظرفيت پذيرش نيمسال  
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7057 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 گرايش مهندسي فضايي

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش مهندسي فضايي-فقط مرد  7058 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 

 كانيك پروازم- فضا- مهندسي هوا- 1279

 7059 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  6 0   7060 

 7061 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 سازه هاي هوايي- فضا- مهندسي هوا- 1279

 7062 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه

 7063 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

 7064 دانشگاه صنعتي شريف 4 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران-فقط مرد  7065 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5 0 

 7066 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 7067 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

 آئروديناميك- فضا- مهندسي هوا- 1279

 7068 دانشگاه شيراز 2 0 

 7069 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

 7070 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6 0 

يفدانشگاه صنعتي شر 4 0   7071 

 7072 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 7073 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 

  تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي - 1283

 7074 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

 7075 دانشگاه صنعتي اميركبير 6 0 فاقدخوابگاه

 7076 دانشگاه يزد 4 0 

  شيمي نساجي وعلوم الياف- مهندسي نساجي - 1284

 7077 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

 7078 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 فاقدخوابگاه

 7079 دانشگاه گيالن 5 0 

  بيوتكنولوژي- مهندسي شيمي - 1285

 7080 دانشگاه اصفهان 2 0 

 7081 دانشگاه تهران 2 0 

 7082 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 0 فاقدخوابگاه

گاه صنعتي سهندتبريزدانش 1 0   7083 

 7084 دانشگاه صنعتي شريف 3 0 

 7085 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 فاقدخوابگاه

  مهندسي داروسازي- 1285

 7086 دانشگاه تهران 3 0 

 نايع رنگص- مهندسي پليمر- 1286
 7087 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 0 فاقدخوابگاه

  مهندسي طراحي محيط زيست- 1287

 7088 دانشگاه تهران 10 0 

  مديريت نساجي- 1288

 7089 دانشگاه صنعتي اميركبير 1 0 فاقدخوابگاه

 رونيك مهندسي مكات- 1291

 7090 دانشگاه تبريز 5 0 

 7091 دانشگاه سمنان 1 0 

ه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواج 6 0   7092 

محل اجرادانشكده مكانيك-يك نيمسال دروس جبراني براي پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف  7093 دانشگاه صنعتي شريف 2 0 
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 كشاورزيتحصيلي دوره هاي شبانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه  هايمحل  كد رشته- 10جدول شماره 
  آبخيزداري- مهندسي منابع طبيعي - 1301

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7201 دانشگاه تهران 7 0 
 7202 دانشگاه شهركرد 3 0 فاقدخوابگاه

 7203 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 
ي ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيع 3 0   7204 
 7205 دانشگاه هرمزگان 2 0 
 7206 دانشگاه يزد 3 0 

 مرتعداري- مهندسي منابع طبيعي - 1301
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7207 دانشگاه تهران 7 0 

 7208 دانشگاه شهركرد 3 0 فاقدخوابگاه
 7209 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه

بيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع ط 5 0   7210 
 7211 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 

 آبياري وزهكشي- مهندسي كشاورزي - 1302
 7212 دانشگاه اروميه 2 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   7213 
 7214 دانشگاه تبريز 2 0 

)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   7215 دانشگاه تهران 4 0 
 7216 دانشگاه رازي كرمانشاه 2 0 
زابلدانشگاه  6 0   7217 
 7218 دانشگاه زنجان 2 0 

 7219 دانشگاه شهركرد 3 0 فاقدخوابگاه
 7220 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 7221 دانشگاه شيراز 4 0 

 7222 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 7223 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

 سازه هاي آبي-  مهندسي كشاورزي- 1302
 7224 دانشگاه اروميه 2 0 
 7225 دانشگاه تبريز 5 0 

 7226 دانشگاه شهركرد 2 0 فاقدخوابگاه
 7227 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 7228 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 
 7229 دانشگاه شيراز 2 0 
 7230 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 
 7231 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 4 0 
 7232 دانشگاه فردوسي مشهد 13 0 

 منابع آب- مهندسي كشاورزي - 1302
انشگاه بيرجندد 4 0   7233 
 7234 دانشگاه تبريز 2 0 

)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   7235 دانشگاه تهران 3 0 
 7236 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 

 اصالح نباتات- مهندسي كشاورزي - 1303
 7237 دانشگاه اروميه 2 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه مدانشگاه ايال 5 0   7238 
 7239 دانشگاه بيرجند 0 1 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  8 0   7240 
 7241 دانشگاه تبريز 2 0 

)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   7242 دانشگاه تهران 4 0 
كرج- ومنابع طبيعيمحل تحصيل دانشكده كشاورزي  7243 دانشگاه تهران 3 0 

 7244 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 
 7245 دانشگاه زابل 3 0 
 7246 دانشگاه زنجان 4 0 

 7247  شهركرددانشگاه 3 0 فاقدخوابگاه
 7248 دانشگاه شهيدباهنركرمان 8 0 
 7249 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 
 7250 دانشگاه شيراز 3 0 
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 اصالح نباتات- مهندسي كشاورزي - 1303ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

اندانشگاه صنعتي اصفه 5 0 فاقدخوابگاه  7251 

 7252 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

 7253 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 

 7254 دانشگاه گيالن 3 0 

 7255 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 

 زراعت- مهندسي كشاورزي - 1303

 7256 دانشگاه اروميه 2 0 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه ايالمدانشگاه  5 0   7257 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   7258 

 7259 دانشگاه بيرجند 3 0 

 7260 دانشگاه تبريز 5 0 

 7261 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   7262 دانشگاه تهران 8 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7263 دانشگاه تهران 3 0 

 7264 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 

 7265 دانشگاه زابل 6 0 

ه زنجاندانشگا 5 0   7266 

انتهاي دفترچهشرايط در  7267 دانشگاه شاهد 7 0 

 7268 دانشگاه شهركرد 6 0 

 7269 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 7270 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 7271 دانشگاه شيراز 3 0 

 7272 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه

 7273 دانشگاه صنعتي شاهرود 4 0 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  1 0   7274 

 7275  كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 5 0 

 7276 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 4 0 

 7277 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 7278 دانشگاه گيالن 5 0 

 7279 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 

 7280 مجتمع آموزش عالي مراغه 3 0 

 تكنولوژي بذر علوم و- 1303

 7281 دانشگاه بيرجند 0 1 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7282 دانشگاه تهران 2 0 

 7283 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 

 )اگرواكولوژي(اكولوژيك- كشاورزي- 1303

 7284 دانشگاه بيرجند 2 0 

 7285 دانشگاه شهركرد 2 0 

اگرواكولوژي-كشاورزي  7286 دانشگاه شهيدبهشتي 2 0 

 7287 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

 7288 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

 اقتصادكشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1304

 7289 دانشگاه تبريز 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7290 دانشگاه تهران 2 0 

 7291 دانشگاه زابل 8 0 

 7292 دانشگاه سيستان وبلوچستان 6 0 

 7293 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 7294 دانشگاه شيراز 3 0 

 7295 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 گرايش سياست و توسعه روستائي

 7296 دانشگاه فردوسي مشهد 3 0 گرايش مديريت و توليدكشاورزي
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 علوم باغباني- مهندسي كشاورزي - 1305
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7297 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش گياهان دارويي
وميهدانشگاه ار 3 0 گرايش ميوه كاري  7298 

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  7299 دانشگاه ايالم 5 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   7300 

 7301 دانشگاه تبريز 5 0 گرايش سبزي كاري
 7302 دانشگاه تبريز 2 0 گرايش ميوه كاري

كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوالت باغباني  7303 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه  7304 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها  7305 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي  7306 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي واصالح گياهان دارويي،ادويه اي وعطري  7307 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-شاورزيمحل تحصيل دانشكده ك-گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني  7308 دانشگاه تهران 2 0 

 7309 دانشگاه زابل 2 0 گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي
زنجاندانشگاه  3 0 گرايش گياهان زينتي  7310 
 7311 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش ميوه كاري

 7312 دانشگاه شهركرد 3 0 
 7313 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش ميوه كاري

 7314 دانشگاه شيراز 2 0  سبزي كاريگرايش 
 7315 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش گياهان زينتي
 7316 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش ميوه كاري

 7317 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 فاقدخوابگاه
شاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم ك 5 0 گرايش ميوه كاري  7318 

 7319 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 
 7320 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش سبزي كاري
 7321 دانشگاه گيالن 3 0 گرايش گياهان زينتي
 7322 دانشگاه گيالن 1 0 گرايش ميوه كاري

 7323 دانشگاه محقق اردبيلي 2 0 

 ترويج وآموزش كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1306
كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-فاقدامكانات خوابگاهي وتسهيالت  7324 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

 7325 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 
 7326 دانشگاه شيراز 3 0 

 ترويج كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1306
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي  7327 دانشگاه تهران 3 0 

 آموزش كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1306
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي  7328 دانشگاه تهران 3 0 

 جنگلداري- مهندسي منابع طبيعي - 1307
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي گاه تهراندانش 6 0   7329 

 7330 دانشگاه شهركرد 3 0 فاقدخوابگاه
 7331 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 
 7332 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 7 0 
 7333 دانشگاه كردستان 1 0 

دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-جنگلداري-رشته مهندسي منابع طبيعيبا ضرايب   7334 دانشگاه گيالن 3 0 
 7335 دانشگاه يزد 2 0 

 جنگل شناسي واكولوژي جنگل- مهندسي منابع طبيعي - 1307
كرج-دانشكده كشاورزي-جنگلداري-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  7336 دانشگاه تهران 6 0 

جنگلداري-ب رشته مهندسي منابع طبيعيباضراي  7337 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 
دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-جنگلداري-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  7338 دانشگاه گيالن 4 0 

 علوم خاك- مهندسي كشاورزي - 1308
 7339 دانشگاه اروميه 3 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   7340 
 7341 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك

 7342 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
 7343 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 7344 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

كرج-نابع طبيعيدانشكده كشاورزي وم-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  7345 دانشگاه تهران 2 0 



  114 صفحه                                                                                               شبانه

 علوم خاك- مهندسي كشاورزي - 1308ادامه
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش پيدايش،رده بندي وارزيابي خاك  7346 دانشگاه تهران 2 0 
كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  7347 دانشگاه تهران 5 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  7348 دانشگاه تهران 2 0 

 7349 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 7350 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

فاقدخوابگاه-رده بندي وارزيابي خاك,گرايش پيدايش  7351 دانشگاه شهركرد 2 0 
فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  7352 دانشگاه شهركرد 2 0 

 7353 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 0 
رده بندي وارزيابي خاك,گرايش پيدايش  7354 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 

 7355 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 7356 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 7357 دانشگاه شيراز 3 0 
فاقدخوابگاه-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  7358 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 

فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش،رده بندي وارزيابي خاك  7359 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 
فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك   7360 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 

فاقد خوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  7361 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 
 7362 دانشگاه صنعتي شاهرود 3 0 

گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي  5 0 گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  7363 
 7364 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

 7365 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 7366 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 7367 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 
انشگاه فردوسي مشهدد 4 0   7368 

 7369 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
 7370 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
 7371 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش فيزيك وحفاظت خاك

 علوم دامي-  مهندسي كشاورزي- 1309
 7372 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش اصالح نژاددام

 7373 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش تغذيه دام
 7374 دانشگاه اروميه 2 0 گرايش فيزيولوژي دام

عدم امكان انتقال به ديگردانشگاهها-فاقدخوابگاه  7375 دانشگاه ايالم 5 0 
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 5 0   7376 

ايش اصالح نژاددامگر  7377 دانشگاه بيرجند 4 0 
 7378 دانشگاه بيرجند 5 0 گرايش تغذيه دام

 7379 دانشگاه تبريز 3 0 گرايش اصالح نژاددام
 7380 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش تغذيه دام

 7381 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش فيزيولوژي دام
 7382 دانشگاه تبريز 1 0 گرايش مديريت دامپروري

كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش اصالح نژاددام  7383 دانشگاه تهران 3 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت -گرايش اصالح نژاددام  7384 دانشگاه تهران 1 0 

كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش تغذيه دام  7385 دانشگاه تهران 3 0 
)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت -گرايش تغذيه دام  7386 دانشگاه تهران 1 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش فيزيولوژي دام  7387 دانشگاه تهران 2 0 
 7388 دانشگاه رازي كرمانشاه 4 0 گرايش تغذيه دام

 7389 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 گرايش فيزيولوژي دام
 7390 دانشگاه زابل 3 0 گرايش اصالح نژاددام

 7391 دانشگاه زابل 4 0 گرايش تغذيه دام
 7392 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش اصالح نژاددام

 7393 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش تغذيه دام
 7394 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش فيزيولوژي دام

 7395 دانشگاه زنجان 3 0 گرايش مديريت دامپروري
فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام  7396 دانشگاه شهركرد 2 0 

گاه شهيدباهنركرماندانش 5 0 گرايش اصالح نژاددام  7397 
 7398 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 گرايش تغذيه دام
 7399 دانشگاه شيراز 3 0 گرايش تغذيه دام

 7400 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش فيزيولوژي دام
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 علوم دامي- مهندسي كشاورزي - 1309ادامه
حظالتمال ظرفيت پذيرش نيمسال  
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7401 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه
مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  3 0 گرايش اصالح نژاددام  7402 

مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  3 0 گرايش تغذيه دام  7403 
اندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگ 1 0 گرايش اصالح نژاددام  7404 

 7405 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 3 0 گرايش تغذيه دام
 7406 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 1 0 گرايش فيزيولوژي دام

 7407 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 1 0 گرايش مديريت دامپروري
 7408 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 گرايش اصالح نژاددام

 7409 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 2 0 گرايش تغذيه دام
 7410 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 گرايش اصالح نژاددام

 7411 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 گرايش تغذيه دام
 7412 دانشگاه فردوسي مشهد 2 0 گرايش فيزيولوژي دام
 7413 دانشگاه كردستان 1 0 گرايش اصالح نژاددام
 7414 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش اصالح نژاددام

گاه گيالندانش 2 0 گرايش تغذيه دام  7415 
 7416 دانشگاه گيالن 2 0 گرايش فيزيولوژي دام

  پرورش وتوليدطيور- مهندسي كشاورزي - 1309
ب طرح تعاونباهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقال  7417 دانشگاه بيرجند 3 0 

كرج-محل دانشكده كشاورزي اتوبان تهران-فاقدامكانات خوابگاهي وتسهيالت يت مدرسدانشگاه ترب 12 0   7418 

 7419 دانشگاه زابل 3 0 

 اصالح گياهان باغباني- مهندسي توليدات گياهي- 1310
)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت   7420 دانشگاه تهران 3 0 

 توليدمحصوالت باغباني-ياهي مهندسي توليدات گ- 1310
)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت  شگاه تهراندان 3 0   7421 

 شيالت- مهندسي منابع طبيعي - 1311
 7422 دانشگاه زابل 4 0 

 7423 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 6 0 
 7424 دانشگاه گيالن 1 0  منابع طبيعي صومعه سرامحل تحصيل دانشكده

 تكثيروپرورش آبزيان- مهندسي منابع طبيعي - 1311
 7425 دانشگاه اروميه 6 0 باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي شيالت

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-باضرايب رشته شيالت  7426 دانشگاه تهران 4 0 
فاقدخوابگاه-شيالت-ه مهندسي منابع طبيعيباضرايب رشت  7427 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 

شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  4 0   7428 
تعهدي درتامين خوابگاه ندارد-شيالت-باضرايب رشته مهندسي منابع طبيعي  7429 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 2 0 

شيالت-نابع طبيعيباضرايب رشته مهندسي م  7430 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 2 0 
شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي  7431 دانشگاه هرمزگان 2 0 

 فرآوري محصوالت شيالتي- مهندسي منابع طبيعي - 1311
شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي  7432 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 

 بوم شناسي آبزيان شيالتي-ابع طبيعي  مهندسي من- 1311
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-باضرايب رشته شيالت  7433 دانشگاه تهران 4 0 

شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي  7434 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 
شيالت-منابع طبيعيباضرايب رشته مهندسي   7435 دانشگاه گيالن 1 0 

 چوب شناسي وصنايع چوب- مهندسي منابع طبيعي - 1312
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7436 دانشگاه تهران 6 0 

  صنايع چوب- مهندسي منابع طبيعي- 1312
كرج-اورزي ومنابع طبيعيمحل تحصيل دانشكده كش  7437 دانشگاه تهران 4 0 

 صنايع خميروكاغذ- مهندسي منابع طبيعي - 1312
 7438 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 

 حفاظت واصالح چوب- مهندسي منابع طبيعي - 1312
 7439 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 

 فرآورده هاي چندسازه چوب-مهندسي منابع طبيعي  - 1312

 7440  كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 5 0 
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 علوم وصنايع غذايي- مهندسي كشاورزي - 1313
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7441 دانشگاه اروميه 4 0 

 7442 دانشگاه تبريز 6 0 

كرج-محل دانشكده كشاورزي اتوبان تهران-فاقدامكانات خوابگاهي وتسهيالت  7443 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

كرج-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي  7444 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-حل تحصيل دانشكده كشاورزيم-گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي  7445 دانشگاه تهران 2 0 

 7446 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

 7447 دانشگاه شيراز 2 0 گرايش شيمي موادغذايي

 7448 دانشگاه صنعتي اصفهان 6 0 فاقدخوابگاه

 7449 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

 7450 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 2 0 گرايش شيمي موادغذايي

 7451 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 1 0 گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي

ه فردوسي مشهددانشگا 6 0   7452 

 حشره شناسي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1314

 7453 دانشگاه اروميه 3 0 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   7454 

 7455 دانشگاه تبريز 1 0 

كرج-محل دانشكده كشاورزي اتوبان تهران-قدامكانات خوابگاهي وتسهيالتفا  7456 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

)ابوريحان(محل تحصيل پاكدشت   7457 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7458 دانشگاه تهران 6 0 

 7459 دانشگاه رازي كرمانشاه 3 0 

 7460 دانشگاه زابل 4 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  7461 دانشگاه شاهد 4 0 

 7462 دانشگاه شهيدچمران اهواز 4 0 

 7463 دانشگاه شيراز 2 0 

 7464 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

شهددانشگاه فردوسي م 4 0   7465 

 7466 دانشگاه گيالن 4 0 

 بيماري شناسي گياهي- مهندسي كشاورزي - 1315

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 3 0   7467 

 7468 دانشگاه تبريز 1 0 

)نابوريحا(دشت محل تحصيل پاك  7469 دانشگاه تهران 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7470 دانشگاه تهران 6 0 

 7471 دانشگاه زابل 4 0 

شگاه زنجاندان 3 0   7472 

 7473 دانشگاه شهركرد 3 0 فاقدخوابگاه

 7474 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 

 7475 دانشگاه شهيدچمران اهواز 5 0 

 7476 دانشگاه شيراز 3 0 

 7477 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 فاقدخوابگاه

 7478 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 

 7479 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 

 7480 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

يالندانشگاه گ 3 0   7481 

 محيط زيست- مهندسي منابع طبيعي - 1317

 7482 دانشگاه بيرجند 4 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7483 دانشگاه تهران 9 0 

اقدخوابگاهف  7484 دانشگاه صنعتي اصفهان 3 0 

فاقدخوابگاه-گرايش آلودگيهاي محيط زيست  7485 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 0 

كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  3 0   7486 
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 مكانيك ماشينهاي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1319
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7487 دانشگاه اروميه 3 0 
 7488 دانشگاه تبريز 3 0 

)نابوريحا(محل تحصيل پاكدشت  ندانشگاه تهرا 3 0   7489 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7490 دانشگاه تهران 6 0 

 7491 دانشگاه شهركرد 2 0 فاقدخوابگاه
 7492 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 7493 دانشگاه شيراز 4 0 

 7494 دانشگاه صنعتي اصفهان 5 0 فاقدخوابگاه
 7495 دانشگاه فردوسي مشهد 5 0 

  هواشناسي كشاورزي- 1320
 7496 دانشگاه شيراز 2 0 
 7497 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 7498 دانشگاه مازندران 2 0 

 مديريت مناطق بياباني- مهندسي منابع طبيعي - 1321
كرج-نابع طبيعيمحل برگزاري دانشكده كشاورزي وم  7499 دانشگاه تهران 7 0 

 7500 دانشگاه شيراز 3 0 
 7501 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 5 0 
 7502 دانشگاه يزد 3 0 

 مكانيزاسيون كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1322
 7503 دانشگاه تبريز 3 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7504 دانشگاه تهران 6 0 
 7505 دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 0 

 بيابان زدايي- مهندسي منابع طبيعي - 1323
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7506 دانشگاه تهران 7 0 

 7507 دانشگاه زابل 6 0 
 7508 دانشگاه سمنان 2 0 

 7509 دانشگاه صنعتي اصفهان 4 0 فاقدخوابگاه

 بيوتكنولوژي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1324
همدان-دانشگاه بوعلي سينا 4 0   7510 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  3 0   7511 
ه تبريزدانشگا 1 0   7512 

كرج-محل دانشكده كشاورزي اتوبان تهران-فاقدامكانات خوابگاهي وتسهيالت  7513 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 
كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7514 دانشگاه تهران 2 0 

 7515 دانشگاه زابل 3 0 
 7516 دانشگاه زنجان 3 0 
 7517 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5 0 
 7518 دانشگاه شيراز 2 0 

هاندانشگاه صنعتي اصف 4 0 فاقدخوابگاه  7519 
مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  1 0   7520 
 7521 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 4 0 
 7522 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3 0 
 7523 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 
 7524 دانشگاه گيالن 3 0 

 توسعه روستايي- مهندسي كشاورزي - 1325
همدان-اه بوعلي سينادانشگ 3 0   7525 
 7526 دانشگاه تبريز 2 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7527 دانشگاه تهران 3 0 
 7528 دانشگاه رازي كرمانشاه 1 0 
 7529 دانشگاه گيالن 1 0 

 ارزه باعلفهاي هرزشناسايي ومب- مهندسي كشاورزي - 1326
 7530 دانشگاه بيرجند 3 0 

كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي  7531 دانشگاه تهران 2 0 
 7532 دانشگاه فردوسي مشهد 4 0 

  مديريت كشاورزي- 1327
 7533 دانشگاه تبريز 3 0 
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  يوسته گروه هنر تحصيلي دوره هاي شبانه كارشناسي ارشد ناپهايمحل كد رشته - 11جدول شماره 
  برنامه ريزي شهري ومنطقه اي- 1350

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  4 0   7701 
ابگاه وتسهيالتفاقدخو  7702 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

 7703 دانشگاه تهران 4 0 

 7704 دانشگاه شيراز 4 0 
 7705 دانشگاه علم وصنعت ايران 5 0 فاقدخوابگاه

انشگاه هنراصفهاند 5 0   7706 
 7707 دانشگاه هنرتهران 4 0 محل تحصيل كرج يا تهران

  طراحي شهري- 1351
 7708 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 7709 دانشگاه تهران 4 0 
 7710 دانشگاه علم وصنعت ايران 7 0 فاقدخوابگاه

  مهندسي معماري- 1352
ـقزوين)ره (نشگاه بين المللي امام خميني دا 4 0   7711 

فاقدخوابگاه وتسهيالت-گرايش طراحي منظر  7712 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

 7713 دانشگاه تهران 4 0 

 7714 دانشگاه شيراز 4 0 
فاقدخوابگاه-ارگرايش معماري پايد  7715 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

فاقدخوابگاه-گرايش معماري فضاهاي آموزشي وفرهنگي راندانشگاه علم وصنعت اي 4 0   7716 
فاقدخوابگاه-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني  7717 دانشگاه علم وصنعت ايران 1 0 

فاقد خوابگاه-گرايش معماري فناوري  7718 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 
فاقدخوابگاه-سكنگرايش معماري م  7719 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

 7720 دانشگاه گيالن 4 0 

 7721 دانشگاه هنراصفهان 5 0 
محل تحصيل تهران ياكرج-فاقدخوابگاه  7722 دانشگاه هنرتهران 4 0 

 7723 دانشگاه يزد 4 0 

  معماري داخلي- 1352
فاقدخوابگاه محل تحصيل تهران يا كرج-باضرايب مهندسي معماري  7724 دانشگاه هنرتهران 3 0 

 عماري منظر م- 1352
 7725 دانشگاه تهران 2 0 

  مرمت واحياي بناهاوبافتهاي تاريخي- 1353
 7726 دانشگاه تهران 2 0 

 7727 دانشگاه شهيدبهشتي 0 12 
 7728 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 فاقدخوابگاه

 7729 دانشگاه هنراصفهان 5 0 

  كارگرداني- 1357
 7730 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 7731 دانشگاه تهران 4 0 

 7732 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  سينما- 1357
 7733 دانشگاه تهران 4 0 

 7734 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  ادبيات نمايشي- 1357
تفاقدخوابگاه وتسهيال  7735 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 

 7736 دانشگاه تهران 4 0 

 7737 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  )انيميشن( تصويرمتحرك - 1358
 7738 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  ارتباط تصويري- 1358
گرافيك-فقط زن )س(دانشگاه الزهرا 0 8   7739 

 7740 دانشگاه تهران 3 0 
انتهاي دفترچهشرايط در  7741 دانشگاه شاهد 3 0 

 7742 دانشگاه هنرتهران 4 0 
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  تصويرسازي- 1358
پذيرشظرفيت   

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7743 دانشگاه تهران 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  7744 دانشگاه شاهد 3 0 

 7745 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  نقاشي- 1358
)س(دانشگاه الزهرا 0 7 فقط زن  7746 

 7747 دانشگاه تربيت مدرس 12 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

 7748 دانشگاه تهران 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  7749 دانشگاه شاهد 6 0 

 7750 دانشگاه هنراصفهان 3 0 

 7751 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  عكاسي- 1358

 7752 دانشگاه تهران 5 0 

 7753 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  طراحي صنعتي- 1358

 7754 دانشگاه تهران 3 0 

 7755 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي- 1358

 7756 دانشگاه هنراصفهان 5 0 

 7757 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  پژوهش هنر- 1359
)س(ادانشگاه الزهر 0 4 فقط زن  7758 

 7759 دانشگاه تهران 4 0 

 7760 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3 0 

انتهاي دفترچهشرايط در  7761 دانشگاه شاهد 7 0 

 7762 دانشگاه كاشان 0 2 

 7763 دانشگاه هنراصفهان 5 0 

 7764 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  فلسفه هنر- 1359

 7765 دانشگاه عالمه طباطبايي 7 0 

 7766 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  صنايع دستي- 1359

 7767 دانشگاه هنراصفهان 3 0 

 7768 دانشگاه هنرتهران 4 0 

  هنراسالمي- 1359

 7769 دانشگاه هنراصفهان 5 0 

  آهنگسازي- 1360

 7770 دانشگاه تهران 2 0 

  نوازندگي موسيقي ايراني- 1360
 7771 دانشگاه هنرتهران 4 0 محل تحصيل كرج يا تهران

  نوازندگي موسيقي جهاني- 1360
 7772 دانشگاه هنرتهران 4 0 محل تحصيل كرج يا تهران

  مديريت پروژه وساخت- 1361

 7773 دانشگاه تهران 2 0 

  تكنولوژي معماري- 1361

 7774 دانشگاه تهران 2 0 

  انرژي معماري- 1361

 7775 دانشگاه تهران 2 0 
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  بخش سوم
  هاي نيمه حضوري دانشگاهها وموسسات آموزش عالي هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دررشته

هاي نيمه حضوري دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علـوم ،               هاي مختلف تحصيلي دوره     اين بخش شامل شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته             
  .تحقيقات و فناوري در گروههاي آموزشي  به شرح ذيل مي باشد

  . نمايند را نيز انتخابحضوري   دوره هاي نيمهتحصيلي هاي توانندرشته مي رشته بانتخا  به  جازبودنبه شرط م  درآزمون كننده شركت داوطلبان كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون تحـصيالت          كنند، مي  عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي       حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش      دانشجويان دوره نيمه   -2

  .نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند  است در صورت موفقيت و قبل از ثبتبديهي . نام و شركت نمايند تكميلي ثبت
هاي نيمه حضوري پذيرفته مي شوند ،براساس آيين نامه اجرايي قانون سهميه رزمنـدگان ، مجـاز       داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در دوره        -3

  .فاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بودبه است
  .وام تحصيلي وساير امور رفاهي به دانشجويان رانخواهندداشتبه هيچ وجه امكان تامين خوابگاه،حضوري  هاي نيمه دوره مجري عالي آموزش  دانشگاههاوموسسات-4
حـضوري، هماننـد مقـررات آموزشـي دانـشگاه           عالي در زمينه آموزشهاي نيمه     شگاهها و موسسات آموزش   حضوري دان  هاي نيمه   مقررات آموزشي دوره   -5

  . و تشكيل كالسها به صورت كالسهاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود. نور خواهد بود پيام
ت آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مـدرك تحـصيلي رسـمي مـورد تاييـد وزارت         هاي نيمه حضوري دانشگاهها وموسسا      التحصيالن دوره   به فارغ  - 6

  .اعطا مي شود» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«علوم، تحقيقات وفناوري باذكر كلمه 
  .شدگان الزامي است  كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته-7
  .گردد وري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ ميهاي نيمه حض  از دانشجويان دوره-8

حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات              هاي نيمه   هاي تحصيلي دوره    حضوري براي كليه رشته     هاي نيمه   شهريه دوره 
% 60يه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصيلي بـه ميـزان    شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهر       1387هاي سال     و فناوري براي ورودي   

  .همان دانشگاه خواهد بود) شبانه(شهريه هاي دوره نوبت دوم 
   كارشناسي ارشد ناپيوستهنيمه حضوري تحصيلي دوره هاي هايمحل كد رشته - 12 جدول شماره

  زبان وادبيات فارسي- 1101
يت پذيرشظرف نيمسال  مالحظالت 

 دوم
نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 7901 دانشگاه اروميه 12 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه
 7902 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 4 0 

 7903 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه
  جغرافياي طبيعي- 1102

واردانشگاه تربيت معلم سبز 2 0 گرايش اقليم شناسي  7904 
 7905 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 2 0 گرايش ژئومورفولوژي

  زبان وادبيات عرب- 1104
 7906 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 4 0 

  علوم اقتصادي- 1105
 7907 دانشگاه اروميه 5 0 

 رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 7908 دانشگاه اروميه 5 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه

 مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
ل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاهمح  7909 دانشگاه اروميه 12 0 

  مديريت آموزشي- 1117
 7910 دانشگاه اروميه 12 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه

  مشاوره- 1118
اددانشگاهمحل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آز-گرايش مدرسه  7911 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 

  روابط بين الملل- 1130
 7912 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه

  روانشناسي عمومي- 1133
 7913 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه

  علوم ارتباطات اجتماعي- 1138
 7914 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه

  مديريت بازرگاني- 1142
 7915 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت

  مديريت دولتي- 1142
 7916 دانشگاه عالمه طباطبايي 35 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه

  مديريت فناوري اطالعات- 1142
 7917 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 

  رياضي محض- 1208
مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاهمحل تحصيل -گرايش آناليز  7918 دانشگاه اروميه 12 0 

 7919 دانشگاه اروميه 5 0 گرايش توپولوژي محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه اروميه
محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه-گرايش جبر  7920 دانشگاه اروميه 6 0 

 7921 دانشگاه اروميه 6 0 محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه
 قدرت- مهندسي برق - 1251

 7922 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 مديريت سيستم وبهره وري- مهندسي صنايع - 1260

 7923 دانشگاه تربيت مدرس 20 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
 تبديل انرژي- مهندسي مكانيك - 1267

 7924 دانشگاه تربيت مدرس 10 0 فاقدخوابگاه وتسهيالت
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  بخش چهارم
  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دررشته

 علـوم پايـه ، فنـي و     انـساني،  علومآموزشي   درگروههاي   پيام نور   دانشگاه   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته در دانشجو ضوابط پذيرش  و شرايط شامل   بخش   اين
  .باشد  مي  ذيل شرح بهمهندسي، كشاورزي و هنر 

 بـه   جازبودنم وهمچنين  ذيربطهاي گروه آزمونرد شركت  شرط به وهنر ومهندسي،كشاورزي پايه،فني  علومانساني، علوم ازگروههاي هريك داوطلبان  كليه-1
  . نمايند را نيز انتخاب مراكز دانشگاه پيام نور تحصيلي هاي رشته توانند مي رشته انتخاب 

 در منـدرج   شـرايط ( واختـصاصي    شـرايط عمـومي    واجـد    اسـت   الزم دركدرشته محلهاي تحصيلي مراكزدانـشگاه پيـام نـور            تحصيل   ضي متقا  داوطلبان-2
  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه وازلحاظ مقررات بوده) يك شماره راهنماي دفترچه4و3 ،2 صفحات2-2و 2-1بندهاي

ندگان در دانشگاه پيام نور پذيرفته مي شوند ،براساس آيين نامه اجرايي قـانون سـهميه رزمنـدگان ، مجـاز بـه                        داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزم      -3
  .استفاده مجدد از سهميه رزمندگان درآزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود

ها بـه همـراه فهرسـت         دگان نهايي اينگونه رشته    محلهابه روش متمركز صورت خواهد گرفت وفهرست اسامي پذيرفته ش            پذيرش دانشجو دركدرشته   -4
  .ها به صورت متمركز اعالم خواهد شد اسامي پذيرفته شدگان سايررشته

  .  پيام نور،  به شرح جدول ذيل مي باشد دانشگاه  تحصيلي  مختلف هاي رشته در ميزان شهريه هاي ثابت و متغير :دانشگاه پيام نور  شهريه -5
  .باشد موسسات آموزش عالي مذكور مي   در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به م ملز  شدگان پذيرفته -

  هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نور جدول شهريه دوره
 شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحددرسي به ريال

 درس عملي پرهزينه درس عملي كم هزينه و پايان نامه درس نظري

000/311/3  100/331  300/993  500/655/1  
  . تعيين شده است% 15درحال حاضر نرخ افزايش ساالنه حدود .يابد هاي ثابت و متغير باتصويب هيات امنا افزايش مي  شهريه-1: تذكر

  .ماند  شهريه ثابت دانشجو درترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط مي باشد و بقيه مواردبه قوت خودباقي مي-2
  . شهريه هاي متغير مربوط مي باشد% 50درس خودخوان  شهريه متغير -3
  .متعاقباً به اطالع داوطلبان رسانده خواهد شد هرگونه تغيير درخصوص مبلغ شهريه ازسوي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري و يا دانشگاه پيام نور -4

  يوسته  كارشناسي ارشد ناپپيام نورتحصيلي دوره هاي هاي محل كد رشته - 13 جدول شماره
   زبان وادبيات فارسي- 1101

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 8001 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 20 0 
 8002 دانشگاه پيام نورمركزاهواز 20 0 
 8003 دانشگاه پيام نورمركزبجنورد 20 0 
 8004 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 20 0 
 8005 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
يام نورمركزرشتدانشگاه پ 20 0   8006 
 8007 دانشگاه پيام نورمركزساري 20 0 
 8008 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 
 8009 دانشگاه پيام نورمركزقزوين 20 0 
 8010 دانشگاه پيام نورمركزكرمان 20 0 
 8011 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

 افياي طبيعي جغر- 1102
 8012 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 8 0 
ورمركزاصفهاندانشگاه پيام ن 20 0   8013 

  جغرافياوبرنامه ريزي روستايي- 1102
 8014 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 20 0 
 8015 دانشگاه پيام نورمركزبيرجند 20 0 
 8016 دانشگاه پيام نورمركزفريمان 20 0 
 8017 دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس 20 0 

  جغرافياوبرنامه ريزي شهري- 1102
 8018 دانشگاه پيام نورمركزبروجن 6 0 
 8019 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)استان يزد(دانشگاه پيام نورمركزرضوانشهرصدوق 20 0   8020 
 8021 دانشگاه پيام نورمركزساري 20 0 

 تصادي علوم اق- 1105
 8022 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 20 0 
زبابلدانشگاه پيام نورمرك 20 0   8023 
 8024 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8025 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
 8026 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
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  مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

)يواحدر(دانشگاه پيام نورمركزتهران 8 0   8027 
 تاريخ ايران اسالمي- تاريخ - 1107

 8028 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 تاريخ تشيع- تاريخ - 1107

 8029 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 8030 دانشگاه پيام نورمركزقم 20 0 
 8031 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

 جامعه شناسي- علوم اجتماعي - 1108
 8032 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)واحدپرند(كزتهراندانشگاه پيام نورمر 20 0   8033 
 8034 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

  زبان شناسي همگاني- 1110
 8035 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  آموزش زبان فارسي- 1110
م نورمركزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيا 20 0 باضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان  8036 

 علوم قرآن وحديث- الهيات ومعارف اسالمي - 1111
 8037 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 8038 دانشگاه پيام نورمركزقم 20 0 

  معارف نهج البالغه- 1111
يالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورمركزتحص 20 0   8039 

 فقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1112
 8040 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 8041 دانشگاه پيام نورمركزساري 5 0 
 8042 دانشگاه پيام نورمركزقم 20 0 
 8043 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

  فلسفه وكالم اسالمي- 1113
فلسفه وحكمت اسالمي-با ضرايب رشته الهيات ومعارف اسالمي  8044 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  اخالق- 1116
 8045 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 8046 دانشگاه پيام نورمركزقم 10 0 

 برنامه ريزي درسي- علوم تربيتي - 1117
 8047 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران 8 0   8048 

  تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش- 1117
 8049 دانشگاه پيام نورمركزاراك 5 0 

 8050  نورمركزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام 20 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 8051 دانشگاه پيام نورمركزخوي 20 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي
 8052 دانشگاه پيام نورمركزهمدان 20 0 گرايش تعليم وتربيت اسالمي

   علوم كتابداري واطالع رساني- 1119
 8053 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

  آموزش زبان انگليسي- 1121
 8054 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  حقوق خصوصي- 1126
 8055 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  حقوق بين الملل- 1126
اندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهر 20 0   8056 

  حقوق جزاوجرم شناسي- 1126
 8057 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8058 

  روانشناسي عمومي- 1133
 8059 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  حسابداري- 1134
 8060 دانشگاه پيام نورمركزبهشهر 20 0 

  مديريت بازرگاني- 1142
 8061 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 گرايش بازرگاني بين المللي

)واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران 8 0   8062 
)واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8063 
 8064 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 20 0 
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   مديريت دولتي- 1142
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 8065 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 7 0 گرايش تشكيالت وروشها
زتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورمرك 6 0 گرايش مديريت تحول  8066 

 8067 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 7 0 گرايش مديريت منابع انساني

 8068 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 

  مديريت فناوري اطالعات- 1142

 8069 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  آموزش محيط زيست- 1146
)يواحدر(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0 باضرايب رشته برنامه ريزي،مديريت وآموزش محيط زيست  8070 

  مديريت اجرايي- 1148

 8071 دانشگاه پيام نورمركزبابل 20 0 

)واحدقشم(دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس 20 0   8072 

كميلي تهراندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت ت 20 0   8073 

)واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8074 

 8075 دانشگاه پيام نورمركزساري 20 0 

 8076 دانشگاه پيام نورمركزساوه 20 0 

 8077 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 20 0 

 8078 دانشگاه پيام نورمركزورامين 20 0 

 MBA  مديريت- 1148

)دواحددماون(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8079 

 اقتصادي- زمين شناسي - 1201

 8080 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 20 0 

 8081 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

 سيچينه شناسي وفسيل شنا- زمين شناسي - 1201

 8082 دانشگاه پيام نورمركزبيرجند 20 0 

صيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورمركزتح 20 0   8083 

 8084 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 

  شيمي فيزيك- شيمي - 1203

 8085 دانشگاه پيام نورمركزابهر 5 0 

 8086 دانشگاه پيام نورمركزاردكان 5 0 

 8087 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 10 0 

 8088 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 10 0 

 8089 دانشگاه پيام نورمركزساري 10 0 

ه پيام نورمركزسيرجاندانشگا 10 0   8090 

 8091 دانشگاه پيام نورمركزكرمان 10 0 

  شيمي آلي- شيمي - 1203

 8092 دانشگاه پيام نورمركزابهر 5 0 

 8093 دانشگاه پيام نورمركزاردبيل 20 0 

 8094 دانشگاه پيام نورمركزاردكان 5 0 

 8095 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 10 0 

تهراندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي  20 0   8096 

 8097 دانشگاه پيام نورمركززنجان 20 0 

 8098 دانشگاه پيام نورمركزساري 10 0 

 8099 دانشگاه پيام نورمركزقزوين 10 0 

 8100 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 7 0 

 8101 دانشگاه پيام نورمركزهمدان 10 0 

 عدني شيمي م- شيمي - 1203

 8102 دانشگاه پيام نورمركزابهر 5 0 

اندانشگاه پيام نورمركزاردك 5 0   8103 

 8104 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 10 0 

 8105 دانشگاه پيام نورمركزخوي 10 0 

 8106 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 7 0 
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  شيمي تجزيه- شيمي - 1203
مسال ني مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 8107 دانشگاه پيام نورمركزابهر 5 0 
ه پيام نورمركزاردبيلدانشگا 20 0   8108 
 8109 دانشگاه پيام نورمركزاردكان 5 0 
 8110 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 10 0 
 8111 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 10 0 
 8112 دانشگاه پيام نورمركزخوي 10 0 
 8113 دانشگاه پيام نورمركزدليجان 20 0 
 8114 دانشگاه پيام نورمركزسيرجان 10 0 
 8115 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 
 8116 دانشگاه پيام نورمركزقزوين 10 0 
 8117 دانشگاه پيام نورمركزكرمان 10 0 
 8118 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 6 0 
 8119 دانشگاه پيام نورمركزهمدان 10 0 

  فيزيك- 1204
 8120 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 20 0 گرايش حالت جامد
 8121 دانشگاه پيام نورمركزاهواز 5 0 گرايش حالت جامد

اندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهر 20 0   8122 
)واحدپرند(دانشگاه پيام نورمركزتهران 7 0 گرايش حالت جامد  8123 
 8124 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 گرايش حالت جامد

 8125 دانشگاه پيام نورمركزفريمان 20 0 گرايش هسته اي
 8126 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 10 0  حالت جامدگرايش

 8127 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 10 0 گرايش هسته اي
 بيوشيمي- زيست شناسي - 1206

 8128 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
 8129 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

 علوم گياهي- زيست شناسي - 1206
 8130 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 20 0 
 8131 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
زنجف آباددانشگاه پيام نورمرك 20 0   8132 

 علوم جانوري- زيست شناسي - 1206
 8133 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 20 0 
 8134 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  آماررياضي- 1207
 8135 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
ركزشيرازدانشگاه پيام نورم 20 0   8136 
 8137 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

  رياضي محض- 1208
 8138 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 20 0 

 8139 دانشگاه پيام نورمركزشهركرد 20 0 گرايش جبر
 8140 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 20 0 
 8141 دانشگاه پيام نورمركزكرمان 20 0 
 8142 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20 0 

  رياضي كاربردي- 1208
 8143 دانشگاه پيام نورمركزبابل 6 0 
 8144 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 20 0 
 8145 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  صنايع- مهندسي صنايع - 1259
 8146 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

 نرم افزار- مهندسي كامپيوتر- 1277
 8147 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 
)واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران 20 0   8148 

 اقتصادكشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1304
 8149 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

 بيوتكنولوژي كشاورزي- مهندسي كشاورزي - 1324
 8150 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 20 0 

  پژوهش هنر- 1359
 8151 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 6 0 
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  بخش پنجم
  شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته محلهاي مختلف دانشگاهها وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي

 بـه   وابـسته  غير انتفـاعي و غيردولتـي   عالي  آموزش  موسسات و  دانشگاهها  ي تحصيل   مختلف  هاي  رشته در دانشجو ضوابط پذيرش  و شرايط شامل   بخش   اين
  .باشد  مي  ذيل شرح به علوم پايه ، فني و مهندسي، كشاورزي و هنر  انساني، علومآموزشي   درگروههاي  فناوري و ،تحقيقات  علوم وزارت 

  جـازبودن م چنـين وهم  ذيـربط  هاي گروه  درآزمون شركت  شرط  به وهنر  دسي،كشاورزيومهن  پايه، فني   علومانساني، علوم ازگروههاي هريك  داوطلبان  كليه-1
  . نمايند را نيز انتخاب غيرانتفاعي و غيردولتي عالي  آموزش وموسسات دانشگاهها تحصيلي هاي رشته توانند مي رشته انتخاب به
 واجدشـرايط عمـومي      اسـت   الزمغير انتفـاعي و غيـر دولتـي            عالي  موزش آ  دانشگاهها وموسسات   تحصيلي   محلهاي رشتهكددر تحصيل   متقاضي  داوطلبان-2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه وازلحاظ مقررات بوده) يك شماره راهنماي دفترچه4و3 ،2صفحات2-2و2-1دربندهاي مندرج شرايط(واختصاصي 
غير انتفاعي و غير دولتي پذيرفته مي شـوند ،براسـاس آيـين نامـه                  عالي   آموزش  دانشگاهها وموسسات  داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در         -3

  .اجرايي قانون سهميه رزمندگان ، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
هـا بـه      ت و فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي ايـن گونـه رشـته             محلها به روش متمركز صورت خواهد گرف         پذيرش دانشجو در برخي از كدرشته      -4

  .ها به صورت متمركز اعالم خواهد شد همراه فهرست اسامي پذيرفته شدگان سايررشته
رفيـت  باشـد تـا چنـد برابـر ظ      مـي  شرايط خاص  در برخي از كد رشته محلها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش                       -5

پذيرش، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهايتاً موسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي شدگان بر اساس نتيجه مـصاحبه و يـا                        
ايي به سازمان   آزمون عملي و با توجه به نمرات علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تائيد شدگان را براي گزينش و استخراج اسامي قبول شدگان نه                        

  .سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
 ايـن دفترچـه راهنمـا       درانتهـاي گيرد،    صورت مي  شرايط خاص پذيرش دانشجو در كد رشته محلهايي كه به روش           شرايط و ضوابط اختصاصي   : تذكر مهم 

  .درج شده است
د محلهاي مورد نظر به شـرايط اختـصاصي دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش              كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب ك             -6

  . اين دفترچه راهنما توجه نمايند7 و 6عالي مندرج در صفحات 
  . داشت دنخواهن   دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تامين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  موسسات و دانشگاهها -7
  .  است   شده  مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر بود  خواهند  روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات    تابع دانشجويان -8

  :دانشگاهها وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي  شهريه
 غير انتفاعي و غيردولتي كه توسط هيأت امناء موسـسه           عالي   آموزش  موسسات و  دانشگاهها   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته در ميزان شهريه هاي ثابت و متغير       

  . آموزش عالي مربوط  به تصويب رسيده ، به شرح جدول ذيل مي باشد
  .دباش موسسات آموزش عالي مذكور مي   دانشگاهها و در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان پذيرفته -

  هاي غيرانتفاعي و غير دولتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  دوره جدول شهريه
  شهريه ثابت رشته/ گروه آموزشي عنوان موسسه

  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه

 000/000/1 000/250 000/000/2 ها كليه رشته  الدين  اصول دانشكده

 000/500/1 000/500 000/000/3 علوم انساني  اصفهان  -قرآني  معارف    دانشكده

 .گردد از پذيرفته شدگان شهريه اخذ نمي   قم–) ع(دانشگاه باقرالعلوم

 000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

   اصفهان- بهائي شيخ دانشگاه   000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
 000/000/2 000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر

 - MBA  000/500/3  000/600 مديريت

   فنون مازندران و علوم    دانشگاه  000/750/1  000/850   عملي  ، 000/650نظري  000/500/3  فني ومهندسي
  000/500/1  000/500  000/000/3  ساير گروهها

 000/500/1 000/500  000/000/3  و علوم پايهعلوم انساني 

  دانشگاه علم و فرهنگ  000/000/2  000/600  000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500  000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/300  000/800/1  كليه رشته ها  دانشكده علوم حديث
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

  دانشگاه مفيد قم  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   تهران-مركز آموزش عالي خاتم  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر
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  هاي غيرانتفاعي و غير دولتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  دوره ادامه جدول شهريه
  شهريه ثابت رشته/ گروه آموزشي عنوان موسسه

  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
  تبريز  -آموزش عالي ارس موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   تبريز-الغدير عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي

  000/000/2  000/500 000/000/3   هنركشاورزي و 
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

   مشهد-خيام عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   قزوين-رجاء عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   مشهد-سجاد عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
  موسسه آموزش عالي سوره  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   آمل-عالي شمال آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   اصفهان- اصفهاني اشرفي شهيد عالي موزشآ موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي

  000/000/2  000/500 000/000/3   هنركشاورزي و 
  000/500/1 000/500  000/000/3  ها كليه رشته   چالوس-طبرستان عالي آموزش موسسه

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   قزوين–عالي كار  آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   نور-)ره(محدث نوري عالمه عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  لوم پايهعلوم انساني و ع
  )صدرا(موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
  واحديزد جهاددانشگاهي عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   تبريز-)ص(اكرم نبي عالي آموزش موسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر
دانشگاه بين المللي كيش وابسته به واحد   000/084/33هرنيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا و غيره    علوم انساني

  ومهندسي فني ،MBAمديريت  تهران
  000/355/41هرنيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا و غيره    هنر

واحدبين المللي دانشگاه صنعتي شريف 
  انهدوره شب مبلغ شهريه در %50  )كيش(

  000/750/1  000/850: عملي،   000/650: نظري  000/500/3  ها كليه رشته  دانشگاه علوم و فنون مازندران
سايردانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

  000/500/1  000/500 000/000/3  كليه گروههاي آموزشي  انتفاعي غير–غيردولتي 
 

  .استدرآن سال   آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشوردفترچه هاي كارشناسي مندرج در جبراني معادل شهريه دوره يا يازدرس پيشن شهريه هرواحد
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 گروه علوم انسانيدر دانشگاهها وموسسات غيرانتفاعي غيردولتيتحصيلي محلهاي  كد رشته -14جدول شماره 

  جغرافياي طبيعي- 1102
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

چالوس-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي طبرستان  8 0 گرايش اقليم شناسي  8201 
چالوس-ش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي طبرستان موسسه آموز 7 0 گرايش ژئومورفولوژي  8202 

  علوم اقتصادي- 1105
)رچابها(واحدبين المللي دانشگاه سيستان وبلوچستان 10 0 محل تحصيل چابهار  8203 

انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8204 
انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8205 

اصفهان-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شهيداشرفي اصفهاني 15 0   8206 

نور-)ره (موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي عالمه محدث نوري 15 0   8207 

  اقتصادانرژي- 1105
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8208 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

  اقتصادوتجارت الكترونيك- 1105
نتهاي دفترچهاشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8209 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

 رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8210 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 10 0 

 مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي- 1106
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8211  دانشگاه تهرانواحد بين المللي كيش وابسته به 10 0 

آمل-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شمال  15 0   8212 

 تاريخ اسالم- تاريخ - 1107
چهانتهاي دفترشرايط در-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8213 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8214 

 جامعه شناسي- علوم اجتماعي - 1108
شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8215 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8216 

قزوين-سسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي البرزمو 15 0   8217 

 مطالعات فرهنگي- علوم اجتماعي - 1108
انتهاي دفترچهشرايط در-صيل تهرانمحل تح-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8218 

 علوم قرآن وحديث- الهيات ومعارف اسالمي - 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(دانشكده اصول الدين 15 0   8219 
انتهاي دفترچهشرايط در-تحصيل قممحل -فقط زن )غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشكده اصول الدين 0 10   8220 
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل قم-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشكده اصول الدين 10 0   8221 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط زن )غيرانتفاعي وغيردولتي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني  12 0   8222 
انتهاي دفترچهرشرايط د-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني  12 0   8223 

  علوم حديث- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش تفسيراثري )يغيرانتفاعي وغيردولت(دانشكده علوم حديث 10 0   8224 

انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش كالم وعقايد )غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشكده علوم حديث 10 0   8225 
انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش نهج البالغه )غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشكده علوم حديث 10 0   8226 

  معارف نهج البالغه- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(اصفهان-دانشكده معارف قرآني  15 0   8227 

  معارف قرآن- 1111
انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 9 0   8228 

   فلسفه وكالم اسالمي- 1113
)يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0 فلسفه وحكمت اسالمي-باضرايب الهيات ومعارف اسالمي-شرايط انتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط زن  8229 
فلسفه وحكمت اسالمي-معارف اسالميوباضرايب الهيات-انتهاي دفترچهشرايط -گرايش فلسفه اسالمي-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8230 

 فلسفه وكالم اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي - 1113
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8231 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8232 

تهران)صدرا(موسسه آموزش عالي غير انتفاعي وغيردولتي صدرالمتالهين 15 0   8233 

  معارف قرآن- 1113
انتهاي دفترچهشرايط در-فلسفه وحكمت اسالمي-با ضرايب رشته الهيات و معارف اسالمي-نيمه متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-شگاه مفيددان 6 0   8234 
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  فلسفه- 1116
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8235 
انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8236 

  فلسفه دين- 1116
شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8237 
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8238 
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8239 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8240 

  مشاوره وراهنمايي- 1118
تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خاتم 15 0 فاقدخوابگاه  8241 

  آموزش زبان انگليسي- 1121
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8242 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

)غيرانتفاعي وغيردولتي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي  15 0   8243 
تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خاتم 15 0 فاقدخوابگاه  8244 

قزوين-وسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي البرزم 15 0   8245 

  مترجمي زبان انگليسي- 1121
)يغيرانتفاعي وغيردولت(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي  15 0   8246 

قزوين-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي البرز 15 0   8247 

  حقوق خصوصي- 1126
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8248 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران )غيرانتفاعي وغيردولتي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8249 
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8250 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8251 

نور-)ره (موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي عالمه محدث نوري 15 0   8252 
ينمحل تحصيل واحد قزو قزوين-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي كار 15 0   8253 

  حقوق بين الملل- 1126
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8254 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8255 

اصفهان-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شهيداشرفي اصفهاني 15 0   8256 

  حقوق جزاوجرم شناسي- 1126
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8257 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8258 

اصفهان-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شهيداشرفي اصفهاني 15 0   8259 

  حقوق بشر- 1126
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8260 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8261 

  علوم سياسي- 1130
شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد )ينتفاعي وغيردولتغيرا(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  15 0   8262 
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 15 0   8263 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8264 

 نديشه سياسي دراسالم ا- 1130
انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم- مفيددانشگاه 15 0   8265 

انتهاي دفترچهشرايط در-نيمه متمركز )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-دانشگاه مفيد 5 0   8266 

  علوم شناختي- 1133
تهران-پژوهشكده غيرانتفاعي غيردولتي علوم شناختي 15 0 با ضرايب روانشناسي عمومي  8267 

  روانشناسي خانواده درماني- 1133
انتهاي دفترچهشرايط در-با ضرايب روانشناسي باليني )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8268 

  حسابداري- 1134
قزوين-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي رجاء 15 0   8269 

  تبليغ وارتباطات فرهنگي- 1138
شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب رشته علوم ارتباطات اجتماعي-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8270 
انتهاي دفترچهشرايط در-باضرايب رشته علوم ارتباطات اجتماعي-فقط مرد )ردولتيغيرانتفاعي وغي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8271 

انتهاي دفترچهشرايط در-با ضرايب رشته علوم ارتباطات اجتماعي تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سوره 15 0   8272 
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   مديريت بازرگاني- 1142
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  اه محل تحصيلدانشگ
 تحصيل

تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ارس 10 0 گرايش بازرگاني بين المللي  8273 

تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ارس 10 0 گرايش مديريت مالي  8274 

خواهران تهرانواحد-فقط زن دماوند-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ارشاد 7 0   8275 

واحدبرادران دماوند–فقط مرد دماوند-لي غيرانتفاعي وغيردولتي ارشادموسسه آموزش عا 8 0   8276 

تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي الغدير 8 0 گرايش بازرگاني بين المللي  8277 

تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي الغدير 7 0 گرايش مديريت مالي  8278 

  مديريت صنعتي- 1142

گرايش مالي-واحدخواهران تهران-فقط زن دماوند-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ارشاد 7 0   8279 

گرايش مالي- واحدبرادران دماوند-فقط مرد دماوند-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ارشاد 8 0   8280 

واحديزد- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي جهاددانشگاهي 15 0   8281 

قزوين-الي غيرانتفاعي وغيردولتي كارموسسه آموزش ع 15 0 محل تحصيل واحد قزوين  8282 

  مديريت فناوري اطالعات- 1142

)ارچابه(وبلوچستانواحدبين المللي دانشگاه سيستان  10 0 محل تحصيل چابهار  8283 

 مديريت اجرايي - 1148

)يغيرانتفاعي وغيردولت(شگاه بين المللي چابهاردان 15 0 باهمكاري دانشگاه تهران وساندرلندانگليس  8284 

انتهاي دفترچهشرايط در  8285 سازمان مديريت صنعتي 15 0 

 MBA  مديريت- 1148

انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش-ت بازاريابيگرايش مديري  8286 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

انتهاي دفترچهشرايط -محل تحصيل جزيره كيش-گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني  8287 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-ل جزيره كيشمحل تحصي-گرايش مديريت تكنولوژي  8288 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 
محل تحصيل جزيره -)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي محصول وبازار

دانشكده علوم ومهندسي-كيش  
)جزيره كيش(واحدبين المللي دانشگاه صنعتي شريف 15 0  8289 

انتهاي دفترچهايط درشر-گرايش استراتژي )غيرانتفاعي وغيردولتي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8290 

)اعي وغيردولتيغيرانتف(دانشگاه علوم وفنون مازندران 15 0   8291 

 8292 موسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي قشم 15 0 باهمكاري دانشگاه كارلتون كانادا وبانظارت دانشگاه صنعتي شريف

 مباني نظري اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد )يتفاعي وغيردولتغيران(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  10 0   8293 

 اخالق اسالمي- مدرسي معارف اسالمي- 1152

شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن )يغيرانتفاعي وغيردولت(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  5 0   8294 

شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد )غيرانتفاعي وغيردولتي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم  5 0   8295 

  
  كد رشته محلهاي تحصيلي دانشگاهها وموسسات غيرانتفاعي غيردولتي درگروه علوم پايه-15جدول شماره 

  
   فيزيك- 1204

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

مشهد-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خيام  15 0   8296 

 علوم جانوري- زيست شناسي - 1206
انتهاي دفترچهشرايط در--باهمكاري پژوهشكده رويان-گرايش سلولي تكويني )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 10 0   8297 

 علوم سلولي ملكولي- زيست شناسي - 1206
تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خاتم 15 0 فاقدخوابگاه  8298 

  رياضي محض- 1208
مشهد-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خيام  15 0   8299 

تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي دانشوران 15 0 گرايشهاي آناليز،رياضي،جبروهندسه  8300 

  رياضي كاربردي- 1208
)يغيرانتفاعي وغيردولت(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي  15 0   8301 

  رياضيات مالي- 1208
ي كاربرديباضرايب رشته رياض )يغيرانتفاعي وغيردولت(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي  15 0   8302 
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  كد رشته محلهاي تحصيلي دانشگاهها وموسسات غيرانتفاعي غيردولتي درگروه فني ومهندسي-16جدول شماره 
  الكترونيك- مهندسي برق - 1251

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي-گرايش ديجيتال )شجزيره كي(دانشگاه صنعتي شريفواحدبين المللي  8 0   8303 

 مخابرات- مهندسي برق - 1251
مشهد-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سجاد 15 0   8304 

  مهندسي شيمي- 1257
محل تحصيل چابهار-گرايش مهندسي فرآيند )رچابها(وبلوچستانواحدبين المللي دانشگاه سيستان  10 0   8305 

  صنايع- مهندسي صنايع - 1259
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8306 

)غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشگاه علوم وفنون مازندران 15 0   8307 

  مهندسي مالي- 1259
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8308 

قزوين-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي رجاء 15 0   8309 

 مديريت سيستم وبهره وري- مهندسي صنايع - 1260
انتهاي دفترچهشرايط در  8310 سازمان مديريت صنعتي 15 0 

تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي خاتم 23 0 فاقدخوابگاه  8311 
تبريز-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي الغدير 15 0   8312 

 هندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي م- 1260
)يغيرانتفاعي وغيردولت(راندانشگاه علوم وفنون مازند 15 0   8313 

 سازه- مهندسي عمران - 1264
)رچابها(واحدبين المللي دانشگاه سيستان وبلوچستان 10 0 محل تحصيل چابهار  8314 

محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي )جزيره كيش(واحدبين المللي دانشگاه صنعتي شريف 8 0   8315 
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران )غيرانتفاعي وغيردولتي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8316 

)غيرانتفاعي وغيردولتي(دانشگاه علوم وفنون مازندران 15 0   8317 
آمل-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شمال  15 0   8318 

 مهندسي زلزله- مهندسي عمران - 1264
تهران)صدرا(غير انتفاعي وغيردولتي صدرالمتالهينموسسه آموزش عالي  15 0   8319 

 خوردگي وحفاظت ازمواد- مهندسي مواد- 1272
زيره كيشمحل تحصيل ج-دانشكده علوم ومهندسي )يشجزيره ك(مللي دانشگاه صنعتي شريفواحدبين ال 8 0   8320 

 شبكه هاي كامپيوتري-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276
محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي )شجزيره كي(واحدبين المللي دانشگاه صنعتي شريف 8 0   8321 

 نرم افزار- مهندسي كامپيوتر- 1277
)يغيرانتفاعي وغيردولت(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي  15 0   8322 

  مهندسي مكاترونيك- 1291
)شجزيره كي(واحدبين المللي دانشگاه صنعتي شريف 8 0 دانشكده علوم ومهندسي محل تحصيل جزيره كيش  8323 

 هنر  كد رشته محلهاي تحصيلي دانشگاهها وموسسات غيرانتفاعي غيردولتي درگروه-17جدول شماره 
   مهندسي معماري- 1352

نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8324 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 15 0 

   ادبيات نمايشي- 1357
انتهاي دفترچهشرايط در تهران-يرانتفاعي وغيردولتي سورهموسسه آموزش عالي غ 15 0   8325 

  ارتباط تصويري- 1358
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8326 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 20 0 

انتهاي دفترچهشرايط در تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سوره 15 0   8327 

  نقاشي- 1358
انتهاي دفترچهشرايط در تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سوره 15 0   8328 

  طراحي صنعتي- 1358
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل جزيره كيش  8329 واحد بين المللي كيش وابسته به دانشگاه تهران 15 0 

  پژوهش هنر- 1359
انتهاي دفترچهشرايط در-محل تحصيل تهران-باهمكاري دانشگاه هنر )يغيرانتفاعي وغيردولت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ 15 0   8330 

  صنايع دستي- 1359
انتهاي دفترچهشرايط در هرانت-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سوره 15 0   8331 

  آهنگسازي- 1360
انتهاي دفترچهشرايط در تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سوره 15 0   8332 
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  بخش ششم
  )هاي مجازي دوره( ات آموزش عالي شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته محلهاي مختلف دانشگاهها وموسس

هاي مجـازي دانـشگاهها وموسـسات آمـوزش عـالي وابـسته بـه                 هاي مختلف تحصيلي دوره         اين بخش شامل شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته         
  .وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در گروههاي آموزشي  به شرح ذيل مي باشد

  . نمايند را نيز انتخاب دوره هاي مجازي تحصيلي هاي رشته توانند مي رشته انتخاب  به  جازبودنبه شرط م  موندرآز كننده شركت داوطلبان كليه -1
  واجدشرايط عمومي    است  الزمغير انتفاعي وغيردولتي مجازي        عالي   آموزش  دانشگاهها وموسسات  تحصيلي محلهاي   رشتهكددر تحصيل   متقاضي  داوطلبان-2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه وازلحاظ مقررات بوده) يك شماره راهنماي دفترچه4و3 ،2صفحات2-2و2-1دربندهاي درجمن شرايط(واختصاصي 
غيرانتفاعي وغيردولتي مجازي پذيرفته مي شـوند ،براسـاس آيـين              عالي   آموزش  دانشگاهها وموسسات  داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در         -3

  .ي قانون سهميه رزمندگان ، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بودنامه اجراي
 آموزش در دوره هاي مجازي بصورت الكترونيكي بوده وداوطلبان مي توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا موسسه مورد نظر خـود                         -4

  .دمراجعه نماين
 پذيرش در رشته هاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محلها به صورت چند برابـر بـه دانـشگاهها و موسـسات         -5

كـه  (اسامي چند برابر ظرفيت معرفي شدگان رشـته هـاي بورسـيه وشـرايط خـاص      . آموزش عالي پذيرنده اين دوره ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد         
ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محلهـاي دوره          . درسايت سازمان درج خواهد شد    )  صفحه يك آمده است    2 بند   2وضيح آن در تبصره     ت

  .هاي مجازي ندارند
  . داشت نخواهند   دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تامين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  موسسات و دانشگاهها -6

  هاي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  دوره جدول شهريه
  شهريه متغير هر واحد

  شهريه ثابت گروه آموزشي 
 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 

  شهريه هر واحد
 )ريال ( پايان نامه

 000/000/1 000/625 000/500 000/750/2 علوم انساني

  000/500/1 000/750 000/550 000/250/3  علوم پايه و فني مهندسي

  كارشناسي ارشد ناپيوسته مجازيتحصيلي دوره محلهاي  كد رشته -18  جدول شماره

  اخالق- 1116
 ظرفيت پذيرش

نيمسال  مالحظالت
 دوم

ل نيمسا
 اول

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

 8401 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 50 0 

  حقوق خصوصي- 1126

 8402 دانشگاه قم 40 0 

  حقوق جزاوجرم شناسي- 1126

 8403 دانشگاه شيراز 30 0 

 8404 دانشگاه قم 40 0 

 عات مديريت فناوري اطال- 1142

 8405 دانشگاه سيستان وبلوچستان 40 0 

 8406 دانشگاه شهيد بهشتي 40 0 

چالوس-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مجازي فارابي 40 0   8407 

تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مهرالبرز 15 0 گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته  8408 

تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مهرالبرز 15 0 گرايش مديريت منابع اطالعاتي  8409 

هرانت-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مهرالبرز 10 0 گرايش نظام كيفيت فراگير  8410 

  مديريت اجرايي- 1148

 8411 دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران 50 0 

چالوس-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مجازي فارابي 40 0   8412 

 MBA ديريت م- 1148

تهران-زموسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مهرالبر 30 0   8413 

تهران-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي نورطوبي 40 0   8414 

 كنترل- مهندسي برق - 1251

 8415 دانشگاه شيراز 30 0 

 تجارت الكترونيكي-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1276

 8416 دانشگاه شيراز 30 0 

تهران-انتفاعي وغيردولتي نورطوبيموسسه آموزش عالي غير 40 0   8417 
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 در   ذيربط مندرج  تحصيلي  مختلف هاي  در رشته  شرايط خاص  داراي عالي   آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي شرايط و ضوابط اختصاصي
    تكميلي  تحصيالت  ورودي زمون آ تحصيلي   هاي  رشته  انتخاب  راهنماي دفترچه

 1387  سال)   داخل  ارشـد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(

     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي  تحصيلي هاي  كد رشته ضوابط انتخاب - الف
   منـدرج    تحـصيلي   هـاي    از كـد رشـته      ، در هريـك      شـرايط خـاص      داراي   عالي  آموزش  ها يا سازمانها ياارگانهاويا موسسات       وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان‐١

  هـاي   در دفترچـه   منـدرج    و اختـصاصي     شـرايط عمـومي      بـر دارا بـودن       عالوه ، آزموناين  ) ٢دفترچه شماره (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي  دردفترچه

  ، بايد واجدشرايط و ضوابط عمـومي ١٣٨٧ سال)   داخل  ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي  ت تحصيال   ورودي   آزمون ٢   و شماره  ١   شماره  راهنماي

 .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  موسسات  چنين  و هم دهنده  بورس  و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه واختصاصي
 از كـد    در هريـك   شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آموزش  موسسات  چنين  و هم دهنده  بورس انها و ارگانهايها، سازم   وزارتخانه  وضوابط اختصاصي  شرايط‐٢

هـا     رشـته   گونـه    ايـن    انتخـاب   مند بـه     عالقه   امتحاني  هاي   از كد رشته     هريك   داوطلبان   و به    است   شده   اعالم ذيالً   داوطلبان   اطالع  ذيربط براي   محلهاي  رشته

   شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   ويا موسسات   دهنده   بورس   ، ارگان   ، سازمان    وزارتخانه   شرايط و ضوابط اختصاصي      دقيق   ازمطالعه   پس  شود كه    مي  توصيه

 ٢ حـداكثر      انتخاب   به   مربوط ، نسبت     امتحاني   در رشته    شرايط خاص     و داراي     بورسيه   دانشجوي   پذيرش   و وجود ظرفيت    مندبودن   عالقه  ذيربط، در صورت  

  را به )  مجاز   محل   كد رشته  ٢حداكثر   (  انتخابي   محلهاي   يا رشته    محل   نمايند و كد رشته      اقدام   امتحاني   رشته  مربوط به    محلهاي   كد رشته    ، از بين    كد محل 

 . درج نمايندها  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  تقدم ترتيب  به امتحاني  از رشته  انتخابي هاي  ساير كد رشته همراه
   رشـته   محلهـاي   را از كـد رشـته    شرايط خاص  و داراي  بورسيه  محل  كد رشته٢توانند حداكثر     مي  منحصراً   امتحاني  هاي   از رشته    هريك   داوطلبان ‐ تبصره

   در صـورت     اسـت   بـديهي .  نمايند  انتخاب)  مربوط   امتحاني  ته در رش    شرايط خاص     و يا داراي      بورسيه   دانشجوي   پذيرش   وجود ظرفيت   درصورت ( امتحاني

 . خواهدشد  حذف  شرايط خاص  ويا داراي  بورسيه  كد محلهاي  مفادمذكور بقيه  رعايت عدم
 :م مه  خيلي تذكرات‐٣
  عنـوان   هيچ  به پايان مهلت مقرر  از  پس   تحصيلي هاي ه رشت  انتخاب  در فرم  پس از درج   انتخابي   محلهاي   كدرشته   باشد كه    داشته   بايدتوجه  هر داوطلب )١(

  .  نيست  تغيير و يا تعويض قابل

 و ديگـر     ، معاينـه     در مـصاحبه     منظـور شـركت      به   محل   دو كد رشته     حداكثر براي    واجد شرايط بودن     درصورت   باشد كه    داشته   بايد توجه   هر داوطلب )٢(

   . خواهد شد  معرفي  ويابورسيه  شرايط خاص   داراي  محلهاي  يا رشته  محل كد رشته  مورد لزوم گزينش مراحل
اوليـه     كارنامـه    بـه   انـد و بـا توجـه         نمـوده    شـركت    امتحاني   در دو كد رشته    ١   شماره   راهنماي  دفترچه   مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن)٣(

 اً، منحـصر   فوق٢ در بند   شرايط و ضوابط مندرج  مطابق  باشند، همانند ساير داوطلبان رشته  انتخاب  نيز مجاز به تحاني ام  در هردو كد رشته    ، چنانچه   دريافتي

  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي  محل  كد رشته٢ حداكثر   انتخاب مجاز به

د از شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مـستثني   و شاه)ع(انتخاب كد محلهاي تحصيلي دانشگاههاي امام صادق  : تبصره  

 .باشد مي

    شرايط خاص و داراي  بورسيه  محلهاي  از كد رشته  دانشجو در هريك  گزينش نحوه - ب
  ، از بـين      شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  ت  وموسسا    مختلف   ارگانهاي   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  بر اساس    امتحاني  هاي   از كدرشته   در هريك ‐١

  شـدگان    معرفـي    اسامي  ، فهرست ) مجاز   محل   كد رشته  ٢حداكثر   (  انتخابي  هاي   از كد رشته     در هريك    امتحاني   نمرات   به   مربوط، با توجه    متقاضي  داوطلبان

 ٢٦/٣/١٣٨٧يكـشنبه مـورخ     در روز      و     اسـتخراج    گـزينش    و ديگر مراحل    عاينه، م    در مصاحبه   منظور شركت    به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته  گونه در اين 

مـورخ  روز دوشـنبه    طـي اطالعيـه اي در پيـك سـنجش           ... زمـان ومكـان مـصاحبه،آزمون عملـي و        .  خواهد شد   اعالمازطريق سايت اينترنتي اين سازمان      

   بـه    كه   زماني   برنامه   براساس   است   الزم   شرايط خاص    وداراي   بورسيه  هاي  د رشته  از ك    هريك  شدگان  معرفي‐٢. به اطالع داوطلبان خواهدرسيد    ٢٧/٣/٨٧

   داراي   عـالي    آمـوزش    و يـا موسـسه      دهنـده    بورس   يا ارگان    يا سازمان    وزارتخانه   به   گزينش   مختلف   مراحل   انجام  شود براي    منتشر مي   آنان   فهرست  همراه

   عـالي    آموزش   و يا موسسه    دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  يا  توسط وزارتخانه   شده  گزارش   نتيجه   براساس   است  بديهي. ند نماي  مراجعه  ذيربط  شرايط خاص 

 . خواهد شد  انجام  نهايي  و سايرضوابط ديگر، گزينش  شرايط خاص داراي

   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  موسسات ويا دهنده  بورس ها، سازمانهاوارگانهاي  وزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي -ج
   اسالمي و انقالب)  س(  خميني  امام پژوهشكده -1
  : شرايط‐•

  : شرايط زير باشند ، بايد داراي  امور پژوهشي  و استعداد به ، عالقه ،  ايمان  تقوي  به  شهرت  حسن  بر   عالوه  پژوهشكده اين  در  پذيرش داوطلبان
  . وي شود  تحصيلي  فعاليت  از انجام  دانشجو نبايد مانع شرايط شغليباشد و  الزامي مي پژوهشكده تشخيص به نياز كمبودوپيش حدهاي وا گذرانيدن)١(

 .  پژوهشكده  و عمومي  علمي  در مصاحبه  شدن پذيرفته) ٢(
   :امتيازات ‐•
 : هند بود برخوردار خوا  ذيل ، از امتيازات  شدن  پذيرفته  در صورت طلبان داو‐
بـراي كليـه دانـشجويان      ) ٢.بـود خواهـد   تحقيقات و فناوري      پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،             ميزان)١

 .گيرد كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد و متاهل غيرشاغل تعلق مي)٣. در نظر گرفته شده است  خوابگاهو پسر) مجرد(دختر
   : زير خواهد بود  شرح ها به  از رشته  هريك  مزبور براي مواد مصاحبه  ‐•

 :  اسالمي  حقوق  و مباني  فقه رشته ‐ الف
 . قواعد فقه) ٤. عقيل  ابن  در حد شرح عربي) ٣. مظفر  فقه  در حد اصول  فقه اصول) ٢ .  لمعه در حد شرح  فقه) ١
 : اسالمي  عرفان رشته ‐ ب
آثـار  ) ٤.) مطالـب    ودرك   مـتن    صـحيح   قرائـت (  علمـي    ازمتون   درحداستفاده   وانگليسي   عربي  زبان) ٣.) س(  خميني  امام    وسلوك  زندگينامه) ٢. سفه و فل   عرفان)١

 ) س(  خميني  امام عرفاني
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   : در اسالم  سياسي  انديشه‐ ج
 .انديشه سياسي در اسالم و ايران) ٤.  غرب انديشه سياسي) ٣.  تحقيق  و روش متدولوژي) ٢. معاصر  ايران  اجتماعي‐  سياسي  تحوالت تاريخ)١
   : اسالمي  انقالب شناسي  جامعه‐د
 ) س( خميني امام اجتماعي  ‐ سياسي  وانديشه زندگينامه)٣ . معاصر  ايران  واجتماعي  سياسي جريانهاوتحوالت) ٢.  انقالب شناسي وجامعهسياسي  شناسي جامعه)١
   : اسالمي نقالب ا تاريخ ‐هـ
  .مباني علم تاريخ)٣. تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقالب اسالمي ايران) ٢. تاريخ اسالم با تاكيد بر مسائل ايران) ١

   دانشكده اصول الدين-2
شرايط )٣.(مت سربازي و نظام وظيفه    از لحاظ خد  ) براي داوطلبان مرد  (نداشتن منع قانوني    )٢(.شيآموز   شوراي   تشخيص  نياز به   پيش   واحدهاي  گذراندن)١(

  تـرم   معـدل    كـه   دانشجوياني)٥(.ارائه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي        )٤.(شغلي دانشجو نبايدمانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود        

چه دانشجو به هردليلي از ادامه تحصيل دراين دانشكده انصراف          چنان) ٦(.باشند   مي  معاف ترم بعد      شهريهكل  % ٢٠باالترباشد از  يا)٥/١٩( بعد آنان     به اول

گونه امكانات خوابگـاهي بـراي ارائـه بـه      دانشكده شعبه تهران وقم هيچ)٧ (.هاي ثابت شش ترم را پرداخت نمايد    دهد، موظف و متعهد است كليه شهريه      

تواننـد از وام صـندوق رفـاه          دانـشجويان مـي   )٩. (باشد   علمي مي     مصاحبه  و تبي ك   در آزمون   موفقيتشرايط ورود به دانشكده، شامل      )٨. (دانشجويان ندارد 

   .درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته)١٠. (استفاده نمايند
   اطالعات  نشكده دا-3
احرازصالحيت ) ٣. (و نظام جمهوري اسالمي     يران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه        تابعيت جمهوري اسالمي ا   )٢.(تدين به دين مبين اسالم    )١ (

داوطلبان نبايستي دراستخدام   )٥.(ازسالمت رواني وجسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات        يبرخوردار)٤.(برابرضوابط گزينش وزارت اطالعات   

كه پذيرفته شـدگان      درصورتي)٧.(باشد   مي ٣١/٦/١٣٨٧ سال تمام تا مورخ      ٢٧حداكثر سن براي داوطلبان     )٦.(اي باشند   و متعهد به سازمان يا وزارتخانه     

داوطلبان در صورتي كه غيبت سـربازي نداشـته باشـند نيـازي بـه           ) ٨.(از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند             

دانشكده براي دانشجويان مجرد خوابگاه تهيـه نمـوده و تـسهيالت ايـاب و ذهـاب را                  )٩.(از خدمت سربازي ندارند   ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت        

به دانـشجويان پـس از اتمـام    ) ١١). ( ساعت تحصيل و تحقيق٤٢(است وقت تمام اطالعات دردانشكده تحصيل)١٠.(براي كليه دانشجويان فراهم خواهدنمود  

به نحو مقتضي ازطريق اين دانشكده      ) ١٢.(گردد  علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي       ارشدمورد تاييد وزارت    امه كارشناسي تحصيالت وانجام تعهدات،گواهين  

  .با كليه داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كد يا كد محلهاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد

  .هاي مجزا برگزار خواهد شد شدگان شاغلين نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور دوره حدنصاب رسيدن تعداد قبول با مكاتبه الزم در صورت به :تبصره

   دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه -4
ر جلسات، سـمينارها و     امكان شركت د  )٣. (امكانات رفاهي از جمله خوابگاه دانشجويي، كتابخانه تخصصي و اردوها         )٢. (دريافت كمك هزينه تحصيلي   )١(

.  با دانشگاههاي معتبر خارجي    »سازي مذاكرات و گفتگوها     شبيه«شركت در برنامه  )٥. (استفاده ازكالسها والبراتوارهاي زبان   )٤.(همايشهاي داخلي وخارجي  

 زمينه زبان انگليـسي، علـوم سياسـي،         شدگان چند برابر ظرفيت در      انجام مصاحبه علمي از معرفي    )٧. (هاي كوتاه مدت تبادل دانشجو      شركت در برنامه  )٦(

  . الملل، حقوق، اقتصاد و هوش بين روابط

   دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -5
  :اطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي اين دانشكده 

 متعهد به انجـام خـدمت بـه ميـزان دو برابـر مـدت                داوطلب در شروع تحصيل   ) ٢. (داوطلب بايد مومن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد          )١(

در مورد همكاران رسمي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كـه             :  سال تمام، توضيح آنكه    ٣٠حداكثر سن   )٣. (تحصيل در دانشكده خواهد بود    

موفقيت در آزمون مصاحبه علمي و تخصـصي        )٤.(ابدي  سال افزايش مي   ٤٠باشندحداكثرسن به )به تشخيص سازمان  (حداقل داراي سه سال سابقه كار مفيد      

جانبازان عزيز با توجه به ضوابط      (برخورداري ازسالمت كامل به گواهي مركز بهداشت سازمان       ) ٥.(وگزينش سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران      

داوطلباني كه بطور رسمي شـاغل در سـازمانهاي دولتـي           )٦). (مربوطه و نيز شرايط خاص سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران انتخاب خواهند شد            

توانند مطابق با قراردادي كـه بـين         كه درآزمون پذيرفته شوندمي     تواننددرآزمون شركت نموده و در صورتي      باشند با ارائه مجوز كتبي از سازمان متبوع مي        

هاي جديد آموزش دانشكده صدا و سيما، دانشجويان         با توجه به برنامه   )٧.(گردددراين دوره شركت نمايند    دانشكده صدا و سيما وسازمان متبوع منعقد مي       

التحصيالن  انجام تعهدخدمت فارغ  )٨.(باشند هاي آموزش زبان مي    دانشكده از آموزش ويژه زبان انگليسي برخوردار خواهند بود و موظف به گذراندن دوره             

  .دمشروط به كسب كارائي آنها و نياز سازمان صدا و سيما خواهدبو

  .التحصيالن دانشكده نخواهدداشت  براي استخدام فارغ تعهدي گونه   هيچ  سازمان است  بديهي:1تبصره

التحصيالن دانشكده توسط سازمان صدا و سيما اين سازمان محل خدمت ايشان را بر اساس نياز مراكز خود                    درصورت بكارگيري واستخدام فارغ    :2تبصره

 كمك هزينه متـاهلي     :تبصره. مند خواهند بود   دانشجويان در طول تحصيل از كمك هزينه تحصيلي بهره        ) ٩.   (هد كرد در سطح استانهاي كشور تعيين خوا     

  .با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشكده تعهدي درخصوص واگذاري خوابگاه ندارد) ١٠.(و هديه ازدواج برابر قوانين سازمان پرداخت خواهد شد

  دانشكده علوم حديث-6
  : اختصاصيشرايط

داوطلبان منتخب المپيادهاي عملي كشورياكساني     :2تبصره.موادومنابع مصاحبه علمي متعاقباً اعالم خواهدشد     :1تبصره.موفقيت درمصاحبه علمي دانشكده   )١(

نفرات اول تا   ) ٣. (گردد گذراندن دروس پيشنيازي كه ازطرف دانشكده ارائه مي       )٢.(كه آثارپژوهشي قابل قبول داشته باشند،دراولويت پذيرش قراردارند       

دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي طبق ضوابط دانشكده         ) ٤.(پانزدهم آزمون ورودي تحصيالت تكميلي ، از پرداخت شهريه كل دوره معاف خواهند بود             

  .درج شده است) ٢شماره (يلي هاي تحص شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته) ٥. (شوند از تخفيف ويژه برخوردار مي

شدگان طبق ضوابط دانشكده از وام تحصيلي صـندوق رفـاه وزارت              اين دانشكده مجهز به آزمايشگاه زبان و مركز رايانه است و پذيرفته            :امكانات و مزايا    

  .علوم، خوابگاه، امكانات ورزشي ، بيمه دانشجويي و تغذيه برخوردار خواهند بود

اصل شناسـنامه بـه همـراه يـك         )٢. (تصوير كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي       )١: (نام شركت در مصاحبه علمي      مدارك الزم براي ثبت   

  ).نويسي شده پشت(يك قطعه عكس )٣. (برگ تصوير صفحه اول و دوم
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  دادگستري –كده علوم قضايي و خدمات اداري دانش -7
شدگان چنـدبرابر    ازداوطلباني كه با توجه به نمره علمي آزمون،جزو معرفي        )٢.(گيرد ن قوه قضائيه صورت مي    پذيرش دانشجوصرفاً ازبين قضات وشاغلي    )١(

نام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني قوه قضائيه            شدگان نهايي بايد قبل از ثبت      پذيرفته) ٣. (گيرند، مصاحبه به عمل خواهد آمد      ظرفيت قرارمي 
  . گونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان متاهل ندارد دانشكده هيچ) ٤.  (نام تحويل نمايند  دريافت و در هنگام ثبترامبني بر ادامه تحصيل

 كده معارف قرآني اصفهان دانش -8
حيط آموزشي اين دانشكده براي برادران      م)٢. (داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي داشته باشند                  ) ١(

استفاده از حجاب برتـر  )٣.(ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان الزامي است     نامه  باشد و رعايت مقررات، آئين      و خواهران بصورت مجزا مي    
براي كليه خواهران الزامـي  )  و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش      چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره                  (

داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهـره و     )٤. (نام و يا ادامه تحصيل آنان درهرمرحله ممانعت بعمل خواهدآمد           بوده و درغيراينصورت از ثبت    
اين دانشكده با انتقال ومهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش             )٥.(باشند  همچنين عدم استفاده ازلباسهاي مروج فرهنگ بيگانه مي       

پذيرش دانشجو در اين دانشكده بر اساس       )٦.(ضمناً كليه دانشجويان موظفنددروس پيشنيازتعيين شده توسط دانشكده رابگذرانند        .نمايد  عالي موافقت نمي  
ين دانشكده بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضـوابط و مقـررات                   شود وتحصيل در ا     آزمون علمي ومصاحبه انجام مي    

براي بـرادران   ) ٧. (شود  التحصيالن، مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي             باشد و به فارغ     وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي     
ه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهدشد و داوطلبان در حال انجام خدمت كـه قبـل از اعـزام،           پذيرفته شده كه از نظر خدمت وظيف      

دانـشجويان  )٩. (در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهـد گرفـت               )٨. (شوند  اند ترخيص مي    غيبت نداشته 
شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در      ) ١٠.(ايي استفاده نمايند    ويك وعده غذاي دانشجويي به صورت يارانه      ) منزل استيجاري (توانند ازخوابگاه     غيربومي مي 

مركزي دانشكده    توانند به ساختمان    عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي     )١١. (درج شده است  ) ٢شماره(هاي تحصيلي   دفترچه راهنماي انتخاب رشته   
، يـا بـا    مراجعه ir.AC.ICQT.WWWغربي، دانشكده معارف قرآني اصفهان و يا پايگاه اينترنتي  خيابان شهيدان رگراه شهيدخرازي، ابتدايواقع در اصفهان، بز

  .تماس حاصل نمايند) ٠٣١١كد  (٣٣٧٢٠٢٠شماره تلفن 

 ) ع (  حسين  امام انشگاه د-9
هاي اين دانشگاه     گيردبراي سايررشته   ياي نظامي كه منحصراً ازبين برادران رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي پذيرش صورت مي             به غيرازرشته جغراف  ‐

ضمناً سـايت مركـز آزمـون بـه آدرس     . كه ظرفيت پذيرش آن دردفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده است، الزم است شرايط ذيل را دارا باشند           
ir.ac.ihu.azmoon.www باشد  آماده پاسخگوئي به سواالت داوطلبان مي٧٧١٠٤٨٦٩ و يا تلفن.  

شدگان اين دانشگاه بايستي شرايط عـضويت فعـال     كليه پذيرفته )٢. (گيرد  پذيرش دانشجو منحصراً از بين داوطلبان مرد صورت مي        )١: (شرايط اختصاصي 
   .دانشگاه در پذيرش افراد مخير است)٣. (حراز نمايندبسيجي را ا

  )ع(امام صادق   دانشگاه -10
دررشته هاي مديريت آموزشي    )٨٧‐٨٨(براساس اهداف متعالي دانشگاه وباامتيازوزارت علوم،تحقيقات وفناوري براي سال تحصيلي         )ع(دانشگاه امام صادق  

 )ع(كدمحلهاي تحصيلي دانشگاه امام صادق    بضمناً انتخا .پذيرد  براساس شرايط ذيل دانشجومي   )نفقط خواهرا (معارف اسالمي وحقوق گرايش حقوق خانواده     
 .باشد ازشرط محدوديت انتخاب دو كد محل داراي شرايط خاص مستثني مي

ر شرايط عمومي آزمون    مي بايست عالوه ب   ) ع(دانشگاه امام صادق  ) ٨٧‐٨٨(كليه داوطلبان شركت كننده درآزمون سال تحصيلي        : شرايط داوطلبان    -الف
  :سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته ، داراي شرايط اختصاصي زير باشند

انجام ثبت  ) ٤.(داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي      ) ٣. (التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه        ) ٢. (تدين به دين مبين اسالم    )١(
 از بـين    )ع(با توجه به اينكه داوطلبان رشته هاي دانـشگاه امـام صـادق            : توضيح). ٨٧‐٨٨(اپيوسته سال تحصيلي    نام در آزمون سراسري كارشناسي ارشدن     

 درآزمون  ١٣٨٧گردند،الزم است داوطلبان عالوه برشركت درآزمون سراسري كارشناسي ارشدناپيوسته سال           شركت كنندگان درآزمون ارشد انتخاب مي     
  .درج نمايند) ع(ت نام نموده و شماره پرونده خود را در آزمون ارشد در برگ درخواست ثبت نام دانشگاه امام صادقنيز ثب)ع(داخلي دانشگاه امام صادق

فتوكپي هم اندازه بابرگ ثبت نام قابـل        «) ع(برگ تكميل شده درخواست پذيرش دانشگاه امام صادق       )١(:مدارك الزم براي ثبت نام ومهلت ارسال مدارك       -ب

 سيبا، نزدبانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران        ٠١٠١٥٣٠٠٨٥٠٠٥ريال به حساب شماره     )يكصدوبيست هزار  (٠٠٠/١٢٠ت مبلغ پرداخ) ٢ (»قبول است 

) شش هزارتومان ( ريال ٠٠٠/٦٠چنانچه داوطلبي متقاضي شركت درآزمون دورشته باشد،الزم است مبلغ        :تذكر).قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران      (

.   و يك برگ فتوكپي شناسنامه  ٣*٤دو قطعه عكس    ) ٣. (رشته دوم به حساب فوق واريز و فيش آن را به همراه مدارك ارسال نمايد              ديگربطور مجزا براي    
اند و    داوطلبان واجد شرايط كه درآزمون ارشد رشته مديريت آموزشي و حقوق ثبت نام نموده             )٥(فتوكپي كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد        ) ٤(

 اقـدام نماينـد و بايـد فـرم درخواسـت      )ع(توانند بر اساس موارد ذيل به انتخاب كد رشته محلهاي دانشگاه امام صادق باشند مي   ه انتخاب رشته مي   مجاز ب 
:  بـا پـست سفارشـي بـه نـشاني          ١١/٣/٨٧را نيزتكميل وهمراه با رسيد وجه پرداختي مختص دانشگاه،حداكثرتاتاريخ        ) ع(پذيرش در دانشگاه امام صادق    

» مربـوط بـه آزمـون كارشناسـي ارشدناپيوسـته ونـام رشـته موردتقاضـا        « ارسال نمايند وحتماً روي پاكـت عبـارت          ١١١/١٤٦٥٥ صندوق پستي    ‐تهران

 در هر مرحله اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت نام وپذيرش دانشگاه تشخيص داده شوداز ادامه مراحل گزينش ياتحصيل                      :1تبصره. قيدگردد

  .خواهدبود) )ع(دانشگاه امام صادق( محل تحصيل پذيرفته شدگان، شهرستان تهران:2تبصره.لب جلوگيري به عمل مي آيدداوط

باشـد و ثانيـاً        مي ٢٠ از ١٢در اين آزمون اوالً حداقل نمره مورد نياز در هريك از دروس انديشه اسالمي، اصول فقه و فقه                   )١( : اطالعات و تذكرات الزم    -د
 دردو نوبـت صـبح و عـصر در محـل دانـشگاه      ٢٠/٤/٨٧آزمون اختصاصي دانشگاه روز پنجشنبه مورخ   )٢. (خواهدبود٢٠از١٢موردنياز  كل   معدل    حداقل

 با همـراه داشـتن اصـل    ١٦ الي ١٣ از ساعت ١٩/٤/٨٧توانند براي دريافت كارت ورود به جلسه روز چهارشنبه        متقاضيان مي : تبصره. برگزار خواهد شد  
  .  واحد خواهران مراجعه نمايند– خيابان طاهرخاني – بلوار شهيد فرحزادي –) غرب( شهرك قدس –ارت شناسايي به نشاني تهران شناسنامه ياك

  .باشد   سال وبه صورت تمام وقت روزانه مي       ٥/٢دوره آموزشي كارشناسي ارشدناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دروس پيشنيازحدود           ) ٣(
 غيردولتي است   )ع(باتوجه به اينكه دانشگاه امام صادق     ) ٥.(رايط معرفي شده ازطرف سازمان سنجش نيزجزءداوطلبان محسوب مي شوند         طالب واجدش )٤(

باشند   ميدانشگاه متعهدخدمت پس ازفراغت ازتحصيل    بهدانشجويان متعهدخواهندگرديددرطول تحصيل ضوابط اين دانشگاه رارعايت نمايندوطبق مقررات        
انتخـاب  ) ٧.(ته از شركت كنندگان كه در آزمون اختصاصي حدنصاب نمره قبولي دانشگاه را اخذنمايند،آزمون شفاهي بعمـل خواهـد آمـد                    دس از آن ) ٦(

تواننـد بـا      براي كـسب اطالعـات بيـشتر مـي        . پذيرد  نهايي دانشجوطبق ضوابط ومالكهاي دانشگاه پس از طي مراحل گزينش و براساس ضوابط صورت مي              
  . تماس حاصل فرماييد٢٢٠٩٤٩٠٥شماره تلفن 
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 با كد محل تحصيل) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي 

شيوه   ضرايب  نام درس
  منابع آزمون  آزمون

  ) ع(گاه امام صادق ، انتشارات دانش)صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين(خالصه آثار شهيد مطهري   تشريحي  ١  انديشه اسالمي

 تشريحي  ١  اصول فقه
مباحـث الفـاظ و     (دارالكتب االسالميه يا تحرير اصـول مظفـر         ) مباحث الفاظ و اصول عمليه    (اصول استنباط، عالمه حيدري     

  .با انتخاب داوطلب) اصول عمليه

  ازعليرضا اميني)جاره،وصيت،صلح،شركت ودينصالت،زكات،جهاد،امربه معروف،متاجر،ا(تحريرالروضه في شرح اللمعه باب هاي تشريحي  ١  فقه

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  ١  زبان انگليسي
  ٤قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  ١  زبان عربي

  ات بعثتانتشار) دكتر علي عالقبند(مباني نظري و اصول مديريت آموزشي  تشريحي  ٣  مديريت آموزشي

اصـــول و فلـــسفه 
  تعليم و تربيت

 تشريحي  ٢
انتشارات اميركبير، فلسفه آمـوزش و پـرورش، دكتـر علـي اكبـر      ) دكتر علي شريعتمداري  (اصول و فلسفه تعليم و تربيت       

  نژاد، انتشارات اميركبير شعاري

 تشريحي  ٢  آماروروش تحقيق
حيـدرعلي  (استنباط آماري در پژوهش رفتاري      ). نشر ويرايش  دكتر علي دالور،  (روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي        

  )دكتر علي دالور، انتشارات رشد(احتماالت و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ) هومن، انتشارات پارسا

   تحصيلبا كد محل) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 
شيوه   ضرايب  نام درس

  منابع آزمون  آزمون
  ) ع(، انتشارات دانشگاه امام صادق )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين(خالصه آثار شهيد مطهري   تشريحي  ١  انديشه اسالمي

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  ١  زبان انگليسي
  ٤قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  ١  زبان عربي

  ) جلد٢(اصول مظفر تشريحي  ٣  اصول فقه

  )نكاح، متاجر، ارث، حدود، قصاص، وكالت(شرح لمعه شهيد ثاني  تشريحي  ٤  فقه

   تشريحي  ٢  آئين دادرسي مدني
  ، ارث)اشخاص(جلد دوم مدني  تشريحي  ٤  حقوق مدني

دسترسـي بـه   .تواننددرساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشگاه مراجعـه نماينـد   باشند، مي ه مايل به تهيه آثارشهيد مطهري مي    ضمناًٌ داوطلباني ك  
  .هاي معتبر امكانپذير است ساير منابع از طريق كتابفروشي

  بسمه تعالي
  )٨٧‐٨٨(سال تحصيلي )ع(سته دانشگاه امام صادقنام در آزمون گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيو برگ درخواست ثبت

  : نام ‐٢:                                                                                           نام خانوادگي ‐١
  
  
:                        شماره رسيد بانكي ‐٦:                        تاريخ تولد‐٥:                                    شماره شناسنامه‐٤:                             نام پدر‐٣
  :١٣٨٧ شماره پرونده داوطلب درآزمون كارشناسي ارشدناپيوسته سال ‐٧
  . فارغ التحصيل خواهم شد٣١/٦/٨٧ تاريخ فارغ التحصيل                         دانشجوي نيمسال آخر كه تا:  وضعيت تحصيلي‐٨
  :تاريخ اخذمدرك:                            استان:                            شهرستان:                                         محل اخذ مدرك، دانشگاه‐٩
  : معدل كتبي ديپلم‐١١                                 :                                        آخرين مدرك و رشته تحصيلي‐١٠
  : معدل كل دوره كارشناسي‐١٢
  : نام و كد رشته امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ‐١٣
  مي باشم              نمي باشم: كارمند رسمي دولت ‐١٤
  :روستا:                                                                    شهرستان:                                    استان:  آدرس كامل پستي‐١٥

  :كدپستي:                       پالك:                            كوچه:                                           خيابان
  :كد شهرستان يا روستا:                                                    شماره تلفني كه بتوان درصورت ضرورت پيام فوري فرستاد‐١٦
 اينجانب                                               متعهد مي شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقت و صحت تكميل گرديده است و چنانچه خـالف آن                                   ‐١٧

  .بق مقررات با اينجانب رفتار كندمجاز است ط) ع(ثابت شود دانشگاه امام صادق 
  

  :امضاء:                                                                                                                            تاريخ تنظيم

 

  )ع( دانشگاه امام صادق ‐١١١/١٤٦٥٥ صندوق پستي –تهران 
     ١٣:        تاريخ تولد:                                    شماره شناسنامه:                                                           نام خانوادگي:                      نام

  :فيش بانكيشماره :                                         ١٣٨٧شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
  :نام و كدرشته يا رشته هاي انتخابي

  حتماً اين قسمت را تكميل نموده، بعد از جدا كردن روي پاكت بچسبانيد
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  )ع(دانشگاه باقرالعلوم  -11
مدرسـي معـارف    «و» فلـسفه وكـالم اسـالمي     «،  »جامعـه شناسـي   «،  »تاريخ اسالم «،  »علوم سياسي «هاي  دانشگاه براساس اهداف متعالي دانشگاه در رشته      

ازميان طالب حوزه علميه باشرايط اختصاصي ذيل دانـشجو         ) مباني نظري اسالم، اخالق اسالمي، انقالب اسالمي وتاريخ تمدن اسالمي         (باگرايشهاي» اسالمي

  .پذيرد مي

اهي پايه هشتم از مركزمـديريت حـوزه        ارائه گواهي قبولي كتبي پايه دهم وقبولي شف       : رشته مدرسي معارف اسالمي تمامي گرايشها     )١ (:شرايط اختصاصي 

اشـتغال بـه تحـصيالت حـوزوي درطـول          )٤.(موفقيت درمصاحبه )٣.( ازمركزمديريت حوزه علميه قم    ٢ارائه گواهي قبولي سطح   : ها  سايررشته)٢. (علميه قم 

چنانچه دانـشجويي بـه     )٦. (دانشگاهسپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست                 )٥. (مدت تحصيل 

  .هاي دانشگاه خواهد بود هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه

  . دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه دانشجويان ندارد:تذكر

  الملل كيش  واحد بين- دانشگاه تهران -12
  . باشد اين پرديس به شرح ذيل ميـ شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در 

  مصاحبه حضوري )1(
  . TOLIMO در آزمون 550 يا IELTS در آزمون 5/5 يا TOFEL در آزمون 550 يا utest در آزمون 75دارا بودن حداقل نمره )2(

الملـل كـيش دانـشگاه تهـران          ندرصورت نداشتن حـداقل نمـره زبـان واحـد بـي           .( آزمون استاندارد زبان انگليسي دانشگاه تهران است       utest: توجه
ازداوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد آورد و درصورت عدم كسب حداقل نمره زبان قابل قبول، كالسهاي زبان بصورت فشرده با هزينه داوطلبـان برگـزار                         

  .)باشد پذيرش قطعي اين دسته از داوطلبان منوط به كسب حداقل نمره قبولي زبان مي. نمايد مي
  .ها الزامي است باشد و حضور در كالس  در جزيره كيش ميمحل تحصيل)3(
  . گردد در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر، دروس پايه و پيشنياز با هزينه دانشجويان ارائه مي) 4(
  .استدرج شده ) ٢شماره (هاي تحصيلي  شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته)٥(
   شاهد دانشگاه -13 

ضمناً انتخاب كد محلهاي تحصيلي دانشگاه شاهد از شرط محـدوديت انتخـاب    . پذيرد    دانشگاه شاهد از طريق مصاحبه علمي و با شرايط ذيل دانشجو مي           

  .باشد دو كد محل داراي شرايط خاص مستثني مي
 :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه

  .، عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فـساد اخالقـي      ...)نماز، روزه و    (عامل بودن به فرايض ديني      )٢.(التزام عملي به اسالم و واليت فقيه      اعتقادو  ) ١(

ـ            (رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران             ) ٣( راي خـواهران   اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتـر ب

  .  پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تائيد هسته گزينش دانشگاه در خصوص احراز شرايط فوق خواهد بود:تبصره) ضروري است

گردد و دانشجوي دوره شبانه هماننـد دانـشجوي دوره روزانـه در               كالسهاي آموزشي دوره روزانه و شبانه بصورت مشترك در صبح و عصر تشكيل مي             )٤(

  .حل تحصيل تمام وقت است وحضور در تمامي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي الزامي استكليه مرا

   :تسهيالت دانشگاه 

    . مند خواهند بود دانشجويان اين دانشگاه از كليه تسهيالت مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره)١(

  .مند خواهند بود دانشجويان از تسهيالت درماني دانشگاه بهره )٢(

  ي سهند تبريز صنعت دانشگاه -14
المللي اقدام به پذيرش دانشجو در          به منظور تامين نيروهاي متخصص موردنيازدرصنعت نفت كشور،دانشگاه صنعتي سهندباهمكاري دانشگاههاي معتبربين           

 مهـم دوره مزبوربـشرح   نمايد كه شرايط داوطلبان وبرخـي نكـات   مي)Dual Degree(مخازن هيدروكربوري طرح دو مدركي‐رشته مهندسي نفت

  :گردد ذيل اعالم مي
 :داوطلبان شرايط -  الف

،دارنـدگان    انگليسي   زبان   به  كافي  آشنائي)٣(. ) به بعد  ١٣٦٢شهريور٣١متولدين ( سال٢٥  حداكثرسن)٢. (دردوره كارشناسي ١٥دارا بودن معدل باالي     )١(

 موفقيت درآزمون كتبي دروس تخصصي،زبان و مصاحبه اختصاصي دانـشگاه صـنعتي             )٤(. يا معادل آن در اولويت خواهندبود      IELTS در آزمون    ٦نمره  

  در   تعهدخـدمت   سـپردن )٥. (سهندكه از بين واجدين شرايط چند برابر ظرفيت داوطلبان معرفي شده سازمان سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شـد                  

  . احراز شرايط اعزام به خارج از كشور)٦(. تحصيلكشور با اولويت شركت ملي نفت ايران به مدت دو برابر    نفت صنعت

  : شرايط دوره- ب
تا ٦اعزام بصورت مجردي وبه مدت    )٢. (باشد  دانشجوي پذيرفته شده مجازبه استفاده ازمرخصي تحصيلي نمي       وتحصيل دردوره بصورت تمام وقت بوده     )١(

درصورتي كه اعزام بدليل عدم     )٤. (باشد  مي وشرايط جاري درزمان اعزام مي     اعزام به خارج ازكشورتابع مقررات دولت جمهوري اسال       ) ٣.( ماه خواهدبود  ٩

توانـد در     هاي پرداختي دانشگاه بوده ولي مي       توانايي يا عدم تمايل دانشجو درموعد مقرر انجام نگردد دانشجو موظف به پرداخت هزينه جايگزين و هزينه                

درصورتي كه اعزام به داليل خارج ازاختيارات       )٥. (عتي سهند طرح داخل ادامه تحصيل دهند      صورت دارا بودن شرايط ديگر، درهمان رشته دردانشگاه صن        

در اين حالت   .توانددرصورت تمايل درهمان رشته طرح داخل دردانشگاه صنعتي سهندادامه تحصيل دهد            دانشجو يا دانشگاه انجام پذير نباشد، دانشجو مي       

 .گردد يكن تلقي مي لم تعهدات دانشجو كان
  :تامتيازا - ج
تحصيلي   مزاياي  از  مندي  بهره)٣.(انگليسي  زبان  به  آموزش)٢( .قرارداد  طرف  المللي  معتبربين  ودانشگاه   سهند  صنعتي  دانشگاه  جداگانه  دومدرك  ودريافت  تحصيل)١(

رايـران  دمدت تحصيلطيماهانهمندي ازمقرري ريالي  بهره)٤(دريافت مقرري ارزي طي مدت ماموريتواعزام،تخصيص شهريه تحصيلي دردانشگاه خارجي  

  . مندي از امكانات كمك آموزشي رايگان به ويژه براي دانشجويان ممتاز دوره بهره)٦. (مندي از امكانات خوابگاه مجردي بهره)٥(
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  الملل كيش  واحد بين–شريف    صنعتي دانشگاه -15
پـرديس  «يف درجزيره كيش دانشنامه رسمي دانشگاه صنعتي شريف با قيدالملل دانشگاه صنعتي شر    هاي مختلف در واحدبين     آموختگان رشته   به دانش )١(

هاي تعيين شده توسط دانشگاه و سازمان         شدگان اين واحداز طريق آزمون سراسري بارتبه        به كليه پذيرفته  )٢. (اعطاء خواهد شد  »  جزيره كيش  ‐الملل  بين

  .  شبانه دانشگاه شريف در كيش در نظر گرفته خواهد شد ه درصد تخفيف در شهريه ثابت و متغير مصوب دور٥٠سنجش آموزش كشور 

 مبلغ شهريه شامل    ‐الف:توضيح.باشد  مي) ٢شماره  (هاي تحصيلي     هاي كارشناسي ارشد مطابق مفاد دفترچه انتخاب رشته         پرداخت شهريه مصوب دوره   )٣(

 پرداخـت شـهريه ثابـت       ‐ب. شود  رت نيازآموزش و آزمون زبان نمي     هاي دانشجويي و درصو     هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه           هزينه

 در صورت انـصراف     ‐ج. نام كرده باشد    درهر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو درمرخصي تحصيلي باشدويا آنكه در واحدهاي جبراني ثبت               

  .افتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شدو يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هردليل، وجوه دري

 درآزمـون   ٥معـادل   (نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حدنصاب الزم                   شدگان قبل از ثبت     از كليه پذيرفته  )٤(

ielts      يا معادل آن در TOFEL(         ال اول تحصيلي زير نظر دانشگاه بگذرانند      ، دانشجويان بايد واحدهاي جبراني زبان را در نيمس) .انتقال يا ميهمان   )٥

  .باشد الملل دانشگاه جزيره كيش تحت هر شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي شدگان در پرديس بين شدن كليه پذيرفته
 ر اشت  مالك  صنعتي دانشگاه -16

 : عمومي شرايط
  اسـالمي    فقيه،احكام  واليت  به اعتقادوالتزام) ٢.(  ايران  اسالمي  جمهوري  ونظام ، انقالب) ص(  محمدي  ناب  اسالم  مباني  ومعتقدبه  اسالم  مبين   دين   به  متدين)١(

  بـه   معروفيـت  عـدم ) ٤(  .   و يـا الحـادي    غير قانوني  سياسي ، گروههاي  در احزاب    و هواداري    عضويت   هرگونه  نداشتن) ٣( .  ايران   اسالمي   جمهوري  وقوانين

 .رعايت قوانين و مقررات داخلي دانشگاه) ٦(. وي  براي داوطلب و والدين  ايران  اسالمي  جمهوري تابعيت) ٥. ( مواد مخدر  اعتياد به  و عدم فساد اخالقي 
 : شرايط اختصاصي

. هـاي تحقيقـاتي دانـشگاه اولويـت دارنـد           مشاركت در اجـراي طـرح     اول باشد، براي    % ٢٠ائي كه رتبه آزمون سراسري آنان تا        داوطلبان پذيرفته شده  )١(

 حـداكثر سـن كاركنـان رسـمي         :تبصرهباشند    كاركنان رسمي نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و فرزندان آنان در شرايط مساوي از اولويت برخوردار مي               )٢(

وهاي مسلح و وزارت دفاع در صورت قبـولي در آزمـون، بايـد موافقـت             كاركنان نير )٣. (باشد   سال   ٤٠) ١/٧/٨٧(نيروهاي مسلح و وزارت دفاع تا تاريخ        

هـاي    دانشجويان در صورتي كه پايان نامه تحصيلي خود را در راستاي پـروژه            ) ٤. (كتبي باالترين مقام سازمان متبوع خود را در زمان ثبت نام ارائه نمايند            

محـل اجـراي    )٥. (هاي مالي برخوردار خواهند شد      كمك  و  وتجهيزات آزمايشگاهي   ز امكانات تحقيقاتي كالن دانشگاه انجام دهند،برابر دستورالعمل موجود ا       

مـدرك  ) ٦).  (به كد رشته محل تحصيل توجه شـود       (باشد  و همچنين درتهران مي   ) اصفهان(شهر    هاي كارشناسي ارشد در شهرستان شاهين       برخي از دوره  

هاي ذكـر شـده صـادر        ي الكترواپتيك، مهندسي مواد مركب، مهندسي تسليحات با عنوان دوره         هاي مهندسي دريا، مهندس     آموختگي دانشجويان دوره    دانش

پذيرفتـه شـدگان سـهميه آزاد در صـورت واجـد            )٨. (آموختگان ممتاز هدايايي اعطاء خواهدشد      در پايان دوره طبق ضوابط دانشگاه به دانش       )٧. (شود  مي

  . اه و صنايع دفاعي پس از اتمام تحصيل امكان جذب آنان در صنايع دفاعي فراهم خواهد گرديدشرايط بودن در طول تحصيل و صالحديد و تائيد دانشگ

   دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي -17
  . گاه ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال تأمين خواب)٢. (رعايت كامل ضوابط پوشش وشئونات اسالمي براي خواهران وبرادران)١ (:شرايط عمومي

 درگروه آموزشي مربوط كه محل تحصيل خودرا دانشگاه علم و فرهنگ            ٣٠ تا   ١داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي حائز رتبه        )١(:شرايط اختصاصي 

اسي ـ علوم جانوري عالوه  شن شدگان حائز باالترين رتبه دررشته زيست سه نفراز پذيرفته) ٢. (مندخواهند شد انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان بهره

كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم وفرهنگ انتخاب نماينداز مزيت           ) مورد اشاره در بند يك     (٣٠ تا   ١برداوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي رتبه       

 پژوهشي پژوهشكده رويان وبه منظور      باتوجه به اهميت طرحهاي   ) ٣.(مندخواهندشد  آشتياني بهره   تحصيل رايگان يادمان دانشمندجهادگردكترسعيدكاظمي   

در  ١٧هاي تحقيقاتي بنيادي وكاربردي درعرصه سلولهاي بنيادي،دارا بودن حداقل معدل كل            مندي ازتوانمنديهاي دانشجويان مستعدبراي انجام پروژه       بهره

ارشدبه ازاء انتشاريا ارائه هرمقاله، متناسب بـا   ناسيدانشجويان كارش)٤. (شناسي ـ علوم جانوري الزامي است  مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته زيست

آموختگـان     دانش)٥.(برابرشهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي،ازتخفيف درشهريه برخوردارخواهندشد      ٢سطح علمي وميزان اعتبارمجله ياكنفرانس،حداكثرتا    

هاي جهاد دانشگاهي برابر مقررات وضوابط مربـوط          ت وپژوهشكده هاي الزم ونياز واحدها،مؤسسا     مقطع كارشناسي ارشددانشگاه، مشروط به احرازصالحيت     

شناسي علوم جانوري باهمكاري پژوهشكده       مطالعات فرهنگي باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس،رشته زيست      ‐رشته علوم اجتماعي  )٦.(استخدام خواهندشد 

  . شود هنربرگزارميهرشته پژوهش هنرباهمكاري دانشگاوكنولوژيتوسعه تهمهندسي مالي باهمكاري پژوهشكدومهندسي صنايع‐رويان،رشته مهندسي صنايع

   شهيدستاري  هوايي  و فنون  علوم دانشگاه -18
  هزينه راارائه نمايند برادامه تحصيل وپرداختمتقاضيان استفاده ازبورسيه سايرسازمانها الزم است درصورت پذيرفته شدن موافقت كتبي سازمان خودرا مبني 

  اهب اسالمي   دانشگاه مذ-19
نداشـتن سـابقه    )٣.(نداشتن منع ادامه تحصيل ازنظر نظام وظيفـه عمـومي         )٢. (اعتقاد به دين اسالم ونظام جمهوري اسالمي ايران       )١ (:عمومي شرايط   -الف

  . وم، تحقيقات وفناوريدارابودن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت عل)٥. (التزام وتعهدعملي به تقريب مذاهب اسالمي) ٤. (محكوميت سياسي وكيفري

موفقيت درآزمون شفاهي داخلي    )٣. (اعتقادبه مذهب تشيع يايكي از مذاهب رسمي اسالمي       )٢. ( سال سن  ٣٠دارا بودن حداكثر  )١ (: شرايط اختصاصي  -ب

صيت علمـي، روحـاني   نامـه از دو شخـ   ارائـه معرفـي  ) ٤.(دانشگاه پس از اعالم اسامي داوطلبان چندبرابرظرفيت توسط سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور         

  . يادانشگاهي درصورت دعوت براي آزمون شفاهي

آموختگان مدرك كارشناسي ارشد     نامه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم است وبراي دانش         آموزش دراين دانشگاه براساس ضوابط وآيين     )١(:تذكرات

باتوجه به آموزش رايگان براساس مقررات وزارت علوم        )٣.(ه نخواهدداشت دانشگاه تعهدي دربرابرتامين خوابگا   )٢. (گردد موردتاييد اين وزارت صادرمي   

هاي تحصيلي دراين دانشگاه امكان نقل وانتقال دانشجوبه سايردانشگاهها          باتوجه به خاص بودن رشته    ) ٤. (شدگان تعهدات الزم اخذ خواهد شد      ازپذيرفته

زنظرتحصيلي تابع مقررات   ادانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف   )٦.(شدگان نخواهدداشت  هربرابرتقاضاي تغييررشته پذيرفت  ددانشگاه تعهدي )٥.(وجودندارد

. زمان در ساير دانشگاهها تحصيل نمايند       توانند هم  شودو دانشجويان نمي   وقت وروزانه تشكيل مي     كالسها به صورت حضوري، تمام    ) ٧. (دانشگاه خواهندبود 

  .هايي را بعنوان دروس پيشنياز خواهند گذرانيددر صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحد)٨(
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   قم-مفيد    دانشگاه-20
:  بـه شـرح      دانشگاه   داخلي   در آزمون   موفقيت)٢( . حوزوي   تحصيالت   سطح   مرحله  اتمام) ١ (:متمركز   نيمه   صورت   دانشجو به    پذيرش   شرايط اختصاصي  - الف

 ٣امتحـان كتبـي از كتابهـاي ج   ) ٢. (ها به غير از معارف قرآن    االصول و مصاحبه براي كليه رشته       كفايهكتابهاي بيع مكاسب و جلد اول       از كتبي    امتحان) ١(
   گزينش   از سوي    داوطلب  احراز صالحيت ) ٣(.  ومصاحبه براي رشته معارف قرآن    ) مبحث الهيات بالمعني الخص   (عربي تفسيرالميزان، البيان و شرح تجريد     

 ياتعهــد   اســتخدامي  رابطــه نداشــتن )٥(   .  دانشگاه  درخواست درصورت   تحصيل  دو برابر مدت  خدمت  بر انجام  مبني ي تعهد رسم سپردن)٤( . دانشگاه
 .اشتغال به تحصيالت حوزوي در طول مدت تحصيل و خدمت در دانشگاه) ٦ (. دولتي  و  خصوصي  در موسسات  استخدامي  رابطه  و يا قطع خدمت

 )غيرانتفاعي( متمركز   صورت  دانشجو به  پذيرش بوط به بيشتر مر  توضيحات- ب
درج شده است،   ) ٢شماره  (هاي تحصيلي     هاي بصورت متمركز مطابق مصوبات مربوط كه دردفترچه راهنماي انتخاب رشته             پرداخت شهريه براي رشته    ‐١

  .گردد ال شهريه دريافت مي نيمسال است و براي نيمسالهاي اضافي طبق نرخ همان نيمس٥ضمناً شهريه مذكور براي 
احراز رتبه اول درمقطع كارشناسي،     :(گردند  نامه داخلي دانشگاه مشمول تخفيفهاي ويژه مي         دانشجوياني كه حائزيكي ازشرايط ذيل باشندبراساس آئين       ‐٢

  ).اليف معتبردارا بودن مدرك پايه هفت و باالتر دروس حوزوي، رتبه اول درهرنيمسال تحصيلي، ارائه كار تحقيقي و يا ت

.  ممكن است برخي كالسهاي دوره در تهران تشكيل شـود          ‐٢ . ندارد   دانشجويان   براي  خوابگاه   تامين   به   نسبت   تعهدي   هيچگونه  دانشگاه ‐١ : تذكرات -ج
المي وپوشش چادرتوسط بانوان    هاي دانشگاه توسط كليه دانشجويان وهمچنين حفظ حجاب كامل اس           نامه  رعايت شئون اخالقي واسالمي ومقررات وآئين     ‐٣

  .گيرد پذيرش دانشجويان غيرايراني براساس ضوابط ومقررات مربوط توسط دانشگاه انجام مي‐٤.درتمام بخشهاومراكزوابسته به دانشگاه مفيدالزامي است

  : سازمان حفاظت و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران  -21
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبـي سـازمان را مبنـي بـر ادامـه                    ن اين سازمان پذيرفته مي    متقاضيان بورسيه ساحفاجا منحصراً از شاغلي     

  . تحصيل به همراه داشته باشند

   صنعتي  مديريت  سازمان-22
اي كـه بـا شـركت در دوره            گونـه  نداشتن تعهد به موسسات و سازمانها بـه       ) ٢ (. كارشناسيخاتمه مقطع    از     كار پس    سابقه   سال  سهحداقل    دارا بودن )١(

پرداخـت شـهريه مطـابق مـصوبات مربـوط كـه در دفترچـه                )٤(.   صنعتي   مديريت   سازمان   اختصاصي   در مصاحبه    شدن  پذيرفته)٣(مغايرت داشته باشد    
  درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  راهنماي انتخاب رشته

  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران -23
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي ستاد را مبني بر ادامه تحـصيل بـه                  ن بورسيه سماجا منحصراً از شاغلين اين ستاد پذيرفته مي         متقاضيا

  . همراه داشته باشند
  مدرسه عالي شهيد مطهري -24
 و    حـوزوي    گرايـشهاي   داشتن)٢.(  فقيه   وواليت   ايران   اسالمي   جمهوري  م نظا   به   عملي   والتزام   اسالم   مبين   دين   و اعتقاد به    ايمان)١(:شرايط اختصاصي  -الف

   اشـتغال  عدم )٤.(  درس  كالسهاي  دركليه  وشركت  عالي  مدرسه  داخلي هاي  نامه   وآئين   مقررات   بررعايت   تعهدمبني  سپردن)٣( . طلبگي   زي   ورعايت  طلبگي
 .  باال  به ١٢   ميانگين و كسب) ١٠   نمره  هر درس براي (  امتياز قبولي  با احزار حداقل  اختصاصي  در آزمون  شدن تهپذيرف)٥( .  عالي  ازمدرسه  كار درخارج به
  . المظفر  محمدرضا   عالمه   مرحوم   الفقه  اصول :   فقه   اصول ‐٢ .  شهيدثاني   مرحوم   لمعه  شرح: فقه‐١:  اسالمي   و حقوق    فقه   رشته   براي   اختصاصي  موادآزمون -ب
  .  تعهدات مبحث :   مدني حقوق ‐٤ .  عقيل  ابن در حد شرح :   عرب  ادبيات‐٣

   كـالم  ‐٣ مظفـر      مرحـوم   المنطـق  :  منطـق  ‐٢.   سبزواري  منظومه  ازشرح  الهيات  بخش  : فلسفه‐١: اسالمي  وحكمت   فلسفه   رشته   براي  اختصاصي موادآزمون-ج
  .   عقيل  ابن درحد شرح  :  عرب ادبيات ‐٤ تجريداالعتقادبجزامور عامه  شرح:

   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره – 25
ها به صورت شرايط خاص بوده ومعرفي شدگان بايد درمراحل مصاحبه وحسب مورد در آزمون علمي                  پذيرش دانشجو دراين مؤسسه براي كليه رشته      ) ١(

 به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي و به تشخيص گروه آموزشـي مربوطـه، موظـف بـه گذرانـدن                    پذيرفته شدگان ) ٢. (رشته ذيربط شركت نمايند   
هاي باقي مانده را برابر ضـوابط         دانشجويان در صورت انصراف و يا انتقال به ساير دانشگاهها بايد كليه شهريه ثابت ترم              ) ٣.(واحدهاي پيشنياز خواهند بود   

هـاي مـصرفي كارگـاهي و     كليـه هزينـه   ) ٥. (مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه نـدارد        ) ٤.(اخت نمايند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرد     
پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملزم به تحقيق، پـژوهش و توسـعه               ) ٦.(باشد  اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي          

تأكيد بر رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقـات            ) ٧. (مينه اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود      در عرصه هنر متعهد در ز     
باشـد و در طـول دوره    و فناوري و شرايط و ضوابط خاص مؤسسه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد كه از اولويتهاي پذيرش اين مؤسسه مـي      

  . ذيرفته شدگان الزامي است و پذيرش نهايي منوط به پذيرش و تأييد سازمان تبليغات اسالمي خواهد بودتحصيل براي پ
  .    ٦٦٨٧٤٧٨٤ و ٦٦٨٧٤٧١١ تلفن – ١ پالك – نبش كوچه كامياران – بين آذربايجان و خوش – خيابان آزادي –تهران : آدرس موسسه

   نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران – 26
  . هاي الزم به تأئيد ناجا داشتن صالحيت) ٣. ( سال سابقه خدمت٢٠حداكثر ) ٢(اشتن حداقل درجه سرواني د) ١ (

   نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران-27
 تحـصيل بـه همـراه      شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي را مبني بر ادامه              متقاضيان بورسيه نزاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي         

  داشته باشند
   نيروي هوايي  ارتش جمهوري اسالمي ايران-28

شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبـي را مبنـي بـر ادامـه تحـصيل بـه        متقاضيان بورسيه نهاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي      )١(
  ..اي بورسيه نهاجا ضروري است سال سابقه خدمت بر٥داشتن حداقل )٢. (همراه داشته باشند

   وزارت جهاد كشاورزي-29
نامـه آمـوزش كاركنـان شـماره          كاركنان سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته كـه حـائز شـرايط آئـين                    

  .ور جهت انتخاب رشته تحصيلي اقدام نمايندتوانند نسبت به انتخاب كد مذك باشند مي  وزارت جهاد كشاورزي مي١٢/٧/٨٥ مورخ ٢١٨١٠/٢٠
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  بسمه تعالي    
  ..........................................:تاريخ    محل درج شماره داوطلبي              

  .........................................:شماره    
  

   محل درج شماره پرونده              
              

 
  هاي كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ه فارغ التحصيالن رتبه اول دورهفرم تاييدي

  1387براي شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 
  

  موسسه آموزش عالي /  دانشگاه  :از 
  

  سازمان سنجش آموزش كشور  : به 
  
  

  .........................................................به شماره شناسنامه  ........................................فرزند  .............................................................................. خانم/ بدين وسيله گواهي مي شود كه آقاي

   تحصيل گرديده و در عالي مشغول به   موسسه آموزش/  در اين دانشگاه13/    /    درتاريخ    متولدسال 

  .......................................................................................................................  در رشته تحصيلي13/       /       واحد در تاريخ       .............نيمسال با گذراندن تعداد ...................مدت

  
  .التحصيل شده است  رتبه اول فارغاحرازموسسه آموزش عالي با / اين دانشگاه                                  از معدل كل  با

  

  
    معاون آموزشي  

  دانشگاه يا موسسه آموزش عالي   
  
  
 
 

  :تذكرات 
 وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و همچنـين           28/2/1384ن مصوب    دانشجويان الزم است مشمول كليه مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيال            -1

  . معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند22/9/1373 مورخ 10513/23مفاد بخشنامه شماره 
خـود را نيـز در مـستطيل بـاال          هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليـه             التحصيالن رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شماره           فارغ -2

  .التحصيلي خود را ارائه نمايند بنويسند و اين فرم را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد پس ازدريافت فرم تكميل شده ازداوطلبان فارغ التحصيل رتبه اول خود، آنرا تائيد و كليه فرمها را به صورت                          -3

بـديهي اسـت در غيـر اينـصورت     .  به اين سـازمان واصـل گـردد   9/5/87اه ليست مشخصات آنان طوري ارسال نمايندكه حداكثر تا تاريخ     يكجا به همر  
و هيچگونـه   . گـردد   التحصيالن كه ليست و فرم آنان بعد از تاريخ مذكور به اين سـازمان واصـل گـردد، منظـور نمـي                       سهميه رتبه اول براي اين قبيل فارغ      

  . توجه اين سازمان نخواهد بودمسووليتي م
التحصيالن دانشگاه پيام نور منحصراً براساس فرمهاي واصله از طريق معاونت دانشجويي دانشگاه پيام نور مركزي واقـع در                      سهميه رتبه اول براي فارغ     -4

  .تهران اعمال خواهد شد
  . واصل گردد، اعمال نخواهد شد3بند التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از   چنانچه فرم تائيديه فارغ-5
  . شود التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاههاي علوم پزشكي و وابسته به آن نمي  اين سهميه شامل فارغ-6
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  فرم پيش نويس انتخاب رشته اينترنتي


