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 1صفحه 

    تعالي بسمه
   مقدمه

 شـركت 1388سال) كارشناسي ارشدناپيوسته داخل هاي دوره( تكميلي تحصيالت  ورودي  كه درآزمون براي شماداوطلبان گرامي الهي توفيق  آرزوي  ،ضمن  باسالم      
 از حفاظت   براي شايسته پاسداراني وايمان علم  بتواننددرسنگرهاي شدگان قبولوده ش 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

را  الزم علمـي  نمـره   كه حدنـصاب    داوطلباني  ازبين داخل  ارشدناپيوسته  كارشناسي هاي  دوره امتحاني هاي  شتهازر  دانشجودرهريك گزينش :  گزينش  روش .1
  بررسـي  نتيجـه و  انتخـابي   هـاي    كدرشـته    و اولويـت     اكتـسابي    كـل    نمـره    بـه   باشند، باتوجه    مي   رشته   انتخاب   مجاز به    اوليه  كارنامه  براساسكسب نموده و  

  . خواهد شد  ضوابط مربوط انجام مطابق   عمومي صالحيتهاي
 .گيرد مي  انجامشده تراز معدل%20وتوجه به ضرايب مربوط گرايش بارهردكتبي آزمون نمره%80 براساس  تحصيلي هاي رشته دركليه  نهايي گزينش -هبصرت

 از كـد      در هريـك     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  وسساتها،سازمانها ويا م     وزارتخانه   بورسيه   متقاضيان : و رشته هاي داراي شرايط خاص       بورسيه .2
 ، واجد شـرايط   الزم  علمي  نمره  واحراز حد نصاب1 شماره راهنماي  دردفترچه  مندرج واختصاصي عمومي  شرايط  بر دارا بودن  عالوه بايد،     تحصيلي  هاي  رشته

  .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا موسسه دهدهن  بورس  و ياارگان سازمان ويا   وزارتخانه ضوابط اختصاصيو
  قبيـل   در ايـن   شـرايط خـاص    داراي  عالي  آموزش  موسسات  وهمچنين دهنده  بورس ها، سازمانها و ارگانهاي  وزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي- 1 تبصره

س براسـا   واجـد شـرايط بـودن     تمايل و     در صورت ،آن   دقيق   از مطالعه    پس الزم است    داوطلبان   كليه   لذا   است  درج گرديده     دفترچه  اين  درانتهاي   ها  رشته  
 .  نمايند  مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  و داراي  بورسيه  محل رشتهكد  2حداكثر  انتخاب  به ، نسبتخودشته وگرايش مجاز ر

 ، بـا     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   وموسسات   مختلف   ارگانهاي   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  براساس، انتخابي  هاي   از كد رشته    درهريك -2 تبصره
هـا تاچنـدبرابر      رشـته كد ايـن گونـه    در  شـدگان    معرفي   اسامي  ،فهرست)  محل   كدرشته 2حداكثر(انتخابي  هاي  ازكدرشته  درهريك  نمرات امتحاني  به توجه

   براسـاس    اسـت    الزم  شـدگان   معرفـي  لذا   .خواهدشد درسايت سازمان درج  و   استخراج   گزينش   و ديگرمراحل   ، معاينه   رمصاحبه د   منظور شركت   به   ظرفيت
  آمـوزش  موسـسه يا و دهنـده  بـورس  ارگـان   يـا   سـازمان     بـه    فـوق    مراحل   انجام  برايازمان و نشريه پيك سنجش      سمندرج در سايت       زماني  برنامهاطالعيه  

   عـالي    آمـوزش    و يا موسسه    دهنده  بورس   ارگان  يا   توسط سازمان    شده   گزارش   نتيجه   بر اساس    است  بديهي.  نمايند  ذيربط مراجعه   شرايط خاص   يدارا  عالي
   .گرديد خواهد   انجام  نهايي  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  شرايط خاص داراي
 بـه اطـالع     4/3/88امه زماني مصاحبه وساير مراحل گزينش از طريق نشريه پيك سنجش مـورخ               تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابرظرفيت  وبرن        :توجه

 .داوطلبان خواهد رسيد
  كارنامـه    بـه    باتوجـه   انـد چنانچـه      نموده   شركت   امتحاني   كد رشته  2در ،1  شماره   راهنماي   دفترچه   مندرجات   به   باتوجه   كه   ازداوطلباني  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

  پذيرش دانشجو دارند يابين الملل وهمچنين آن دسته از موسساتي كه به روش مجازيشاهدو )ع(شگاههاي امام صادق انتخاب كدرشته محلهاي تحصيلي دان–4هرتبص
  .باشد ياداراي شرايط خاص مستثني مي محل بورسيه وكد شرط محدوديت انتخاب دو از

  نمايد نمي  اعطا داخل  تحصيلي بورس ارشد  كارشناسي  مقطع  ازدانشجويان  هيچيك  به  وفناوري ،تحقيقات  علوم وزارت :تذكر
   آمـوزش   موسـسات   دانـشگاهها و     بـه    بـسيجي    داوطلـب   جهـادگران  و   رزمنـدگان   ورود   بـراي   ايجـاد تـسهيالت    براسـاس قـانون    :  رزمندگان سهميه .3

 3 بنـد   افرادمـشمول (مندگان واجد شرايط   سهميه رز    متقاضيان   به  ظرفيت% 20 محلها  رشته ازكد  درهريك  اسالمي  شوراي  مجلس11/9/1371مصوب  عالي
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، كسب  الزم را   نمره حدنصاب  كه) يك  شماره  راهنماي دفترچه 4 ه  درصفح مندرج
  در  ضور داوطلبانـه  حـ اه  مـ 12حـداقل   كـه   اند،درصورتي   شده   پذيرفته   ورودي   درآزمونهاي  رزمندگان  تاكنون يكباربا سهميه  1368  ازسال  كه  داوطلباني: تبصره
 . كنند  استفاده  سهميه توانند از اين  باشند، مي داشته) 31/6/1367  لغايت31/6/1359 ازتاريخ( باطل  عليه  نبردحق هاي جبهه

  :كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري از امتياز  شرايط استفاده  .4
وزارت علـوم،  )  غيردولتي-بجز موسسات غير انتفاعي  (  كارشناسان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي      حوزه ستادي و    ازكارشناسان هريك    ادامه تحصيل  . 1 

شاغل دروزارت علوم،تحقيقات و فناوري و واحدهاي وابسته به آن درصورتي كه با توجه به منـدرجات كارنامـه نتـايج                     )رسمي ياپيماني (قيقات وفناوري تح
ـ         پنجمين باشند، براساس مصوبه بيست و        ده مجازبه انتخاب رشته ش    )اينترنتي (اوليه زي آزمونهـاي تحـصيالت تكميلـي        جلسه شوراي نظـارت و برنامـه ري
  .شرح ذيل ميسرخواهد بوده  وب  انساني منابع   تامين  برنامه چارچوبدر 29/7/87مورخ

داشـته باشـند مـي تواننـد از     ه ويا دستگاه محل خدمت در دانشگا پيوسته وتمام وقت بصورت سال سابقه كار 5كارشناسان قراردادي كه حداقل  :تبصره  
  . استفاده نمايند امتيازاين 

كارشناسان حوزه هاي ستادي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و دانشگاههاي وابسته به آن وزارت وهمچنين دانشگاه آزاد اسالمي  مجاز بـه اسـتفاده                          .2
  .از اين تسهيالت نمي باشند

  .سازماني كارشناسان با رشته اي كه در آن قصد ادامه تحصيل دارندازطرف دانشگاهها ومراكز آموزش عالي بايد مدنظر قرارگيرد مرتبط بودن پست .3
 چنانچه كارشناسان مربوطه از تسهيالت قوق استفاده نمايند، پس از فارغ التحصيلي دانشگاهها ومراكز آموزش عالي كشور هيچ تعهدي در قبال تبـديل                        .4

 داوطلـب بعنـوان نـوعي       اين گونه لذا موافقت با ادامه تحصيل      . ارتقاء وتغيير پست سازماني وساير موارد درخواستي از طرف كارشناسان را ندارد           وضعيت،  
  .گردد اعالم نياز از سوي دانشگاه يا دستگاه مربوطه محسوب نمي

وبه انضمام تصويرآخرين حكـم كـارگزيني بـه          صادر  دستگاه مربوطه  ئيسمحل خدمت يار   دانشگاه به امضامعاون آموزشي     منحصراًد معرفي نامه ها باي    .5
  . باشدمشخصآنان  ارسالي  حكم تصوير درد باي قرارداديسنوات اشتغال به كار كارشناسان  :تبصره  .اين سازمان ارسال گردد 

گونه كارشناسـان  نمـي تواننـد از ماموريتهـاي تحـصيلي               لذا اين  .درخارج ازوقت اداري امكان پذيرمي باشد     شبانه و پيام نور   ادامه تحصيل فقط دردوره هاي       .6
  .استفاده نمايند

  . حدنصاب نمره گزينش آزاد در رشته مورد نظر% 90 كسب .7
  .دانشگاهها ومراكز آموزش عالي تعهدي نسبت به پرداخت شهريه داوطلبان ندارند .8



 2صفحه 

  بجزكدرشته محلهـاي تحـصيلي    (  محلهاي تحصيلي    ازكدرشته  درهريك   كه ييازآنجا :  ش   كارشناسان وزارت آموزش و پرور     امتياز شرايط استفاده از  . 5
بجزگرايـشهاي  (1102،  1101: امتحـاني   هاي   ازرشته  هريك )، نيمه حضوري و مجازي     دولتيرغيو   غيرانتفاعي موسسات،    خاص شرايط   ،داراي  بورسيه،»شبانه«نوبت دوم 

ــامي  ــي ونظـ ــاي سياسـ ــط (1115، 1114، 1113، 1112، 1111، 1108، 1107، 1106، 1105، 1104،)جغرافيـ ــراي  فقـ ــسنن   بـ ــل تـ ، 1116، )اهـ
، 1140، 1139، 1134، 1133، 1126، 1124، 1123، 1121، 1120، 1119، 1118 ،)ريــزي آمــوزش عــالي بجزگــرايش مــديريت و برنامــه(1117
ــنايع  (1259، 1257، 1251، 1209، 1208، 1207، 1206، 1205، 1204، 1203، 1202، 1201، 1142 ــي صـ ــرايش مهندسـ      ، 1264، 1263، )گـ
، 1305، 1303، 1302، 1301 ،)بيوتكنولــوژي-مهندسـي شـيمي  (1285، 1284، 1283، 1277، 1272،1276،)اي بجزگرايـشهاي تـسليحات وهــسته  ( 1267
ــشهاي (1352، 1351، 1350، 1327، 1326، 1325، 1322، 1319، 1315، 1314، 1313، 1312، 1311، 1309، 1308، 1307، 1306 بجزگرايـــ

  بـه  اضـافه   ظرفيت نفر يك )معماري  بجزتكنولوژي( 1361  و 1360،  1359،  1358 ،)سيما  بجزتوليد(1357 ،)مهندسي معماري اسالمي و مطالعات معماري ايران      
مـوزش  آواجـدين شـرايط وزارت      ويـژه    1142 و 1126هـاي   ضـمناً كدرشـته    شـود،    مي   داده  اختصاص كارشناسان وزارت آموزش وپرورش       امتياز  عنوان

موافقـت   هـا   باشدكه براساس نيازخاص سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت با ادامه تحصيل آنان دراين رشـته                   داراي پست مرتبط مي    وپرورش
   ترتيـب   بـه  ورا انتخـاب     مربـوط      امتحـاني   شتهموجود درر   محلهاي  رشته كد  يا   محل  رشته كدتوانند    مي،    فوق  امتيازواجد شرايط     داوطلبان لذاشده است،   

  مـشخص در تقاضـانامه ثبـت نـام اينترنتـي           خـود را      منـدي   عالقه   كه   داوطلباني   از بين    است  بديهي. اينترنتي درج نمايند     رشته   انتخاب  فرم  در   عالقه  تقدم
  كلمـه  )اينترنتـي (اوليـه  كارنامه نتـايج  بند يك مشخصات ثبت نامي در       مندرج در  آموزش وپرورش  كارشناس وزارت   ذيل قسمت وضعيت     در اند و   نموده

 امتيازآزاد،    گزينش  صددرصد     حدنصاب داشتن  درصورت شوند،  مي  شرايط تلقي  واجد   عنوان   به   وپرورش  آموزش   وزارت  طرف از ودرج شده است     »بلي  «
بـا توجـه       اوالً  كه دنماين   انتخاب  مذكور  امتياز  از   منظور استفاده    مذكور را به     محلهاي  رشته كد توانند   مي  داوطلباني  ديگر  عبارت به . فت يا خواهداختصاص  

درحـال اشـتغال       وپـرورش    آموزش  وزارتپيماني  يا   و)  آزمايشي-قطعي(   رسمي  استخدام دربه كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند ثانياً            
و يـا رشـته   ) حسب نيازآموزش و پـرورش   (كارشناسي  در دوره    قبلي   تحصيلي  ارشد با رشته     كارشناسي  هاي   در دوره    آنان   تحصيلي  شتهرثالثاً   و باشندبكار  

  . باشد مرتبطو يا پست مورد تصدي آنان ) نيمه وقت-تمام وقت(تدريس موظف 
در آزمـون  امتيـاز  اين گيرد، لذا قبولي افراد فاقد شرايط كه با استفاده از  ميآموزش وپرورش واجد شرايط تعلق   كارشناسان وزارت    صرفاً به    فوق امتياز .1

 .تلقي  و به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد» كان لم يكن«پذيرفته شوند 
  . ان فرهنگي امكان پذير نمي باشدكنبراساس ضوابط ومقررات موجود ، اعطاي ماموريت آموزشي به كار  .2
موسـسات آمـوزش عـالي        پذيرفته شده دردانشگاهها و    واجدين شرايط  وزارت آموزش و پرورش       نتايج آزمون كارشناسي ارشد، ثبت نام         پس ازاعالم  .3

 29/8/87 مورخ 23/9910/610 ضميمه شيوه نامه شماره      ) درج شده است   6نمونه فرم در صفحه      (»3«با ارائه فرم شماره    مربوط براساس ضوابط فوق و    
  . استممنوع نيستند نامه ديگربراي افرادي كه حائز شرايط  شود،لذا صدور هرنوع معرفي پرورش محل خدمت داوطلبان انجام مي وزش وطرف اداره آم از
اتبـاع    ( 30بنـد   كـه  دراين آزمـون كننده شركت  واجدشرايط وضوابط تعيين شده توسط وزارت كشور) افغاني وعراقي (اتباع خارجي : اتباع خارجي  .6

ارسال فرم مشخصات  به وزارت كشور در زمان ثبت نام اينترنتـي اقـدام    نسبت به تكميل  وو ندرج درتقاضانامه اينترنتي را عالمتگذاري نموده      م) خارجي
 واقـع   با توجه به نمرات علمي مكتسبه مجاز به انتخاب رشته مي باشند منحصراً مي توانند كد رشته محلهاي دانشگاهها وموسسات آموزش عـالي                        و نموده  

  را )دوره كارشناسـي ارشـد    سه آموزش عالي پذيرنـده دانـشجو در       درصورت وجود موس  (شهرستانهاي ممنوعه مندرج درجدول ذيل    در شهرستانهاي غير از   
صـورت عـدم رعايـت      بـديهي اسـت در    .علوم،تحقيقات وفناوري خواهندبود    ودرصورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارت         انتخاب نمايند 

    .گردد دسته ازپذيرفته شدگان كان لم يكن تلقي ميوابط، قبولي اينض
  1388 در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  براي انتخاب محل تحصيل اتباع خارجي ممنوعه مناطقجدول 

 ان،سيستان وبلوچستان،كردستان،كرمانشاه، ،آذربايجان غربي،اردبيل،ايالم،چهارمحال وبختياري،خراسان شمالي،خوزستان،زنجآذربايجان شرقيدراستانهاي :توجه
  . براساس جدول ذيل استهاساير ممنوعيت. يلويه وبويراحمد،گيالن،لرستان،مازندران و همدان، اقامت براي اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي باشدككه

  مناطق ممنوعه استان  نام استان
  .استارجي ممنوع كليه شهرهاي مرزي استان براي اتباع خ  آذربايجان غربي

  .براي اتباع افغاني ممنوع استاصفهان،دهاقان،نائين وگلپايگانسميرم،چادگان،خوانسار،بخش مركزيشهر،  فريدن،فريدونايشهرستانهاقامت در  اصفهان
  .استاي مهران ودهلران همچنين شهرهاي مرزي استان براي اتباع خارجي ممنوع بخش چوار و شهرستانهاقامت در   ايالم
  .استاي ديلم و گناوه و مهمانشهر دالكي براي اتباع افغاني ممنوع شهرستانهاقامت در  شهربو

  .رجي در كل استان بالمانع استاقامت اتباع خا    تهران
  . است ممنوع و شهرهاي مرزي استان سرايان،اي فردوس ستانهدرشهربراي اتباع افغاني اتباع عراقي در كل استان و  براي اقامت  خراسان جنوبي
  .است تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز براي اتباع افغاني ممنوع: اي مرزياقامت در شهرستانه  خراسان رضوي
  .استعراقي ممنوع براي اتباع اقامت در كل استان   خراسان شمالي

 اقامت اتباع خارجي دارنده ضمناً .استآزادگان و شوش ممنوع  تهاي آبادان، خرمشهر، دش اسكان و تردد اتباع خارجي در شهرستان  خوزستان
  .است بالمانع 1310 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال براساسهاي آبادان وخرمشهر ذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانگ

  .ستا ممنوعهاي زنجان و خدابنده براي اتباع عراقي اقامت دركل استان غير از شهرستان  زنجان
  .استممنوع هاي شاهرود و دامغان براي اتباع خارجي  شهرستاناقامت در  سمنان

شهرستانهاي ، زهك وبخشهاي مرزي،اقامت وتردداتباع خارجي در شهرستانهاي زابل.استعراقي ممنوع براي اتباع اقامت در كل استان   سيستان و بلوچستان
  .خاش، ايرانشهر، سراوان وچابهار ممنوع است

  .براي اتباع افغاني ممنوع استاقامت در شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خنج   فارس
  .است اتباع افغاني ممنوع براي اقامت در كل استان به استثناء شهرستان قزوين،  قزوين

  .رجي در كل استان بالمانع استاقامت اتباع خا  قم
  .استاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي مرزي استان براي اتباع خارجي ممنوع شهرستان سقز و شهرستانهدربخش مركزي اقامت   كردستان

   .استهاي شهربابك، منوجان، بافت و عنبرآباد و همچنين اقامت اتباع عراقي در كل استان ممنوع  اقامت اتباع افغاني در شهرستان  كرمان
  .استتان براي اتباع خارجي ممنوع اقامت دركليه شهرهاي مرزي اس  كرمانشاه
  .است ممنوعشهرستانهاي گرگان و گنبد براي اتباع افغاني  دركل استان غير ازاقامت  گلستان
  نوع استبخش خنداب ازتوابع اراك براي اتباع افغاني مم واي آشتيان،تفرش،خمين،شازند،محالت، زرنديه،كميجاناقامت درشهرستانه  مركزي

  .عراقي ممنوع است افغاني واتباعآباد، قشم و ابوموسي براي  بخش كيش وجاسك و شهرستانهاي حاجياقامت در   هرمزگان
  .ي ممنوع استاتباع افغان  شهرستانهاي خاتم و بافق برايدراقامت   يزد
مستقر در اين مناطق و همچنين اتباع بيگانه مقيم، ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مناطق فوق، شامل ساكنين مهمانشهرهاي ويژه اتباع خارجي : تذكر مهم* 

  . گردد اند و ثبت ازدواج آنان به تأييد وزارت كشور رسيده است، نمي كه با زنان ايراني ازدواج نموده



 3صفحه 

  محلهـاي  كدرشـته بجز(محـل  درهركدرشـته  ظرفيـت  يـك   اين دفترچهمندرج در   برظرفيت  عالوه :  رتبه اول دوره هاي كارشناسي دانشگاههاوموسسات  .7
   تحـصيل    ادامـه   نامـه    مفـادآيين    براسـاس    كـه    عـالي    آمـوزش    وموسـسات   دانـشگاهها   كارشناسـي   دوره   اول   رتبـه   التحـصيالن   فارغ   به)   وشرايط خاص  بورسيه
   احرازحدنـصاب   اند،درصورت   نموده  شركت   آزمون  فناوري دراين   و  ،تحقيقات    علوم   وزارت 31/2/1386  مصوب  كارشناسي   دوره   اول   رتبه  التحصيالن  فارغ
 . شود مي داده  تخصيص  ذيل6 تا1هاي  تبصره شرح   به  وسايرشرايط گزينش الزم  علمي نمره

حداكثرمدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال،براي دانـش آموختگـان دوره كارشناسـي ناپيوسـته          .1 تبصره 
ضمناً به لحاظ ميانگين كـل، داوطلـب بايـدحائزباالترين ميـانگين درمقايـسه               و ده نيمسال مي باشد    ال وبراي دانش آموختگان دانشگاه پيام نور      چهارنيمس

  .باشد) براي دانشجويان دانشگاه پيام نوردركليه واحدها و مراكز درسطح كشور(بادانشجويان هم رشته وهم ورودي درموسسه محل تحصيل خود
هـاي آموزشـي خـوددر        التحصيالن رتبه اول كليـه رشـته        موسسات آموزش عالي موظفنديكباردرهرسال به ازاي هررشته، از بين فارغ          و دانشگاهها.2 تبصره

باشـد درموعـد   نهايي را كـسب كـرده   كل نمره اكه باالترين بيش ازدوسال ازتاريخ فراغت ازتحصيل آنها نگذشته باشدفقط يك نفرر         كهمقطع كارشناسي 
  . سازمان سنجش آموزش كشورمعرفي نمايندربهمقر

توانند    نمي  و فناوري   ،تحقيقات  به وزارت علوم     وابسته  غير   و مراكزعلمي   وسايردانشگاهها  آزاداسالمي ،دانشگاه  پزشكي   علوم   دانشگاههاي   دانشجويان .3 تبصره
 .مند شوند  بهره نامه  آيين اين  از مزاياي

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

  سـهميه  ، در    قبـولي    عـدم    و در صورت    ينام   ثبت   باسهميه   انتخابي  اولويتهاي  از  هريك  ابتدادر   نهايي  درگزينش ،   اول   رتبه  التحصيالن   از فارغ   يكر ه .5تبصره
 اولويتهـاي ،   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( درسايراولويتها   ترتيب   همين   به   وي  وضعيت ،   قبولي   عدم  ضمناًدرصورت . نخواهدشد  بررسي وي   بعدي  
 . شد  خواهد بررسي ) باشد كرده

   تحـصيالت    ورودي   درآزمـون    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(  يليتكم

  عـالي   آمـوزش   موسـسه    طريـق  از ) 141 در صـفحه    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 8/5/88 تاريخ حداكثرتا  يط   به همراه ليست اسامي واجدين شرا      آنان تحصيل  محل
 مجازندحداكثرطي مدت دوسال پـس اززمـان تحـصيل صـرفاً بـراي يكبارازتـسهيالت آن                 نامه  آيينضمناً  مشموالن اين     .  لحاظ نخواهد شد     آنان   براي  اول
  .التحصيلي آنان نگذشته باشد از زمان فارغضمن اينكه دو سال . مند شوند بهره

  : آزمون  اوليه  نتايج  اعالم كارنامه .8
  از  هريـك   بـراي   ،1388  سـال )   داخـل    ارشد ناپيوسته   كارشناسيهاي    دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   درآزمون  كننده   شركت   داوطلبان   منظور آگاهي   به

با توجه بـه ضـرايب منـدرج        ( ، رتبه داوطلب بدون سهميه     درسهميه  داوطلب  ، رتبه   كل  ، نمره   اكتسابي  ، نمرات   نامي   ثبت   اطالعات  حاوي  اي    كارنامه  داوطلبان
از طريق پايگاه اينترنتـي ايـن      تحصيلي محلهاي   كد رشته   منظور انتخاب   بهدرسهميه     آزمون  و نتيجه   درسهميه  مجاز   رتبه  آخرين،)در رشته امتحاني ذيربط   

)  ونام پدر نام، شماره شناسنامه، سال تولد    و نام خانوادگي ( با وارد كردن شماره داوطلبي و درج مشخصات فردي         org.sanjesh.wwwزمان به نشاني    سا
 . دباش  براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده مياين كارنامه تنها از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمانكه الزم به ذكر است .استقابل مشاهده 

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

 :دباش مي ذيل  شرح داوطلبان به از يك هر  براي 1388  سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه   اطالعات:  كارنامه مندرجات
  :مشخصات ثبت نامي  . الف

نام خـانوادگي و نـام ،جـنس ، شـماره           شماره پرونده ،      شامل   ترتيب  به) طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي   (   داوطلب  نامي   ثبت  مشخصات »الف«در رديف    
و يـا پيمـاني وزارت      ) آزمايـشي -قطعـي (براي آن دسته از داوطلباني كه كارشناس رسـمي          (آموزش وپرورش كارشناس   ، ارگان كد،  نامي   ثبت  سهميهشناسنامه ، سال تولد،     

 ، .) درج شـده اسـت     » بلي «اند، در ذيل كلمه كارشناس آموزش وپرورش ، كلمه            نسبت به عالمتگذاري بند مربوط اقدام نموده      اند و در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي          آموزش و پرورش بوده   
مقطـع كارشناسـي، معـدل كارشناسـي، معـدل كـارداني            ، نام موسسه محل اخذ مدرك كارشناسي ، نام رشته تحصيلي            سال وماه اخذ مدرك كارشناسي      

  . ت اس  شده درج) التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوستهمربوط به دانشجويان وفارغ(
  :اطالعات رشته امتحاني اول  . ب
 . است  شده درج) -33/33 و 100(ه درفاصلنام دروس امتحاني ونمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  ،1 در رديف . 1

   آزمـون  يـك   چند درصد از نمـره   داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس رات نم  و اين  گرديده  درج  درصدي بصورت   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   ومنفـي   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   ات نمـر    از محاسـبه     پـس    كه   است   آن   منزله  ، به    گرديده   درج   عدد منفي   بصورت   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 2در رديف  .2
 .   است  شده درجداوطلب  )اصلي(، كد و نام رشته امتحاني اول 3در رديف  .3
 ناپيوسـته  ارشـد     كارشناسـي   هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   شرايط وضوابط آزمون     كليه   براساس   اينكه  نظر به : 4ل شماره    مفهوم مندرجات جدو   .4

  بمجازبـه انتخـا   ) انـد    قرارگرفته   چندبرابرظرفيت  دررديف   كه  افرادي(افراد   و فقط اين     چندبرابر ظرفيت استخراج     اسامي  ابتدا فهرست ،  1388سال  )داخل  
وضـع علمـي داوطلبـان    گردند، لـذا    مي  معرفي ياعمليتشريحي    درآزمون ، شركت   عمومي صالحيت بررسي  :شامل   مختلف   مراحل  برايو   خواهند بود     رشته

  .  است  شده  مشخص  جدول درايندرهرگرايش رشته امتحاني،  شده مذكور  انجام  علمي  گزينش  براساس
دررشته هايي كه داراي چنـد گـرايش        (اره گرايش يا گرايشهاي موجود دررشته امتحاني انتخابي داوطلب درج شده است           دراين ستون ، شم   : گرايش.1-4

  ). مي باشد1مي باشد شماره هاي درج شده مطابق با شماره هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره 
  هـايي   در رشته (   هرگرايش   مربوط براي    با ضرايب    كه  دروسي  آزمون ره علمي حاصل از    نم %80   براساس   داوطلب   كل   از نمره    است  عبارت : كل نمره .2-4
   . استشده  تراز معدل %20 و   شده محاسبه) باشند  مي گرايش چند  داراي كه
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   كـه   هـايي    رشـته   بـراي (  و در هرگـرايش     ميه درسه   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 سـهميه  درهرگرايش كليه شركت كنندگان رشته امتحاني  ست ازرتبه داوطلب دربين      ا عبارت:  بدون سهميه  رتبه داوطلب  .4-4 راي ب
  )مي باشند براساس نمره كل همان گرايشرشته هايي كه داراي چند گرايش 

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

بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كدرشـته محلهـايي از گـرايش مربـوط بـه رشـته                       . شده است   دفترچه راهنما درج شده، مشخص      
گرايش يا گرايـشهايي از  بديهي است درصورتي كه درستون نتيجه در مقابل .درج شده است» مجاز«امتحاني مي باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمه     

درج شده باشد، به منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كد رشته محلهاي گرايش ياگرايـشهاي                      » غيرمجاز«رشته امتحاني كلمه    
  .غير مجاز نمي باشد

و گرايش  و يـا گرايـشهاي           امتحاني   در رشته    داوطلب  اكتسابي  مرات ن   به   باتوجه   كه   است   آن   منزله   به    »باشيد  ميمجاز« جمله     درج  مفهوم،  5دررديف   .5
باشـد     راهنما مي   دفترچهاين   در     ضوابط و شرايط مندرج     براساسرشته     انتخاب  مجاز به  ،   4و مندرجات جدول شماره      مربوط    و سهميه موجود در هر رشته     

 .  است  شده درج» نيستيدمجاز «   نان كلمه آ كارنامه 5رديف باشند در  نمي ته رش  انتخاب  مجاز به  كه  از داوطلباني  دسته  آن و براي
   :اعمال شده  معدل.6

به عبارت ديگر همان معدلي     . باشد  در اين رديف، معدل اعمال شده در گزينش علمي بر اساس معدل مندرج در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي داوطلب مي                   
  .ديده و يا بر اساس درخواست داوطلب اصالح گرديده استكه دركارت ورود به جلسه درج گر

  :  مهم در رابطه با معدلتذكرات
 به ايـن سـازمان اعـالم شـده اسـت، معـدل              4 تا   0 كارشناسي آنان بين     دورهدر اين قسمت براي آن دسته از داوطلباني كه معدل فراغت از تحصيل              ) 1(

  .ناپيوسته، ميانگين معدل مقطع كارداني و كارشناسي آنان درج شده استتبديل شده و براي داوطلبان داراي مدرك كارشناسي 
هاي معمول مغاير بوده و يا به عبارت ديگر خارج از رديف معدل معمول بوده است ويا معدل خود                      با معدل  براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان       ) 2(

  . در نظر گرفته شده است10قل نمره معدل، يعني معدل اند، حدا را به هنگام ثبت نام در اين آزمون اعالم ننموده
نمـره  % 20نمايد، از آنجايي كه نمره كل داوطلبان بر اسـاس     بار ديگر توجه آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته را به اين نكته مهم جلب مي                 ) 3(

 در صـورتي كـه      زيـرا ،  دهندكبار ديگر معدل خود را مورد باز بيني قرار          نمره آزمون محاسبه گرديده است، پس  الزم است داوطلبان ي          % 80و   تراز   معدل
 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

  .ارائه نمايداينترنتي درج نموده ، به موسسه آموزش عالي محل قبولي خود 
، معـدل واقعـي آنـان نبـوده، الزم          دركارنامهمعدل اعالم شده    اند،  متوجه شده ) اينترنتي( كارنامه نتايج اوليه  پس ازبررسي    دسته ازداوطلباني كه   آن :توجه
 وكارنامـه نتـايج اوليـه       ) دفترچه راهنمـاي شـماره يـك درج گرديـده          28فرمي كه درصفحه  همانند(با ارسال تصوير گواهي معدل تائيدشده     منحصراًاست  

 15875 -1365 به آدرس تهـران صـندوق پـستي        از طريق پست سفارشي     و  اين سازمان   واحدتحصيالت تكميلي  –بااداره ثبت نام     31/3/88حداكثر تا   
ل اكتـسابي را بـر اسـاس        به ديگر سخن الزم است فارغ التحصيالن معدل ك        . پذيرد توسط اين سازمان صورت    الزم    اقدام ، تا پس از بررسي     نمايند مكاتبه

دانـشجوي سـال    كه در زمان ثبت نام در ايـن آزمـون           و دانشجوياني   ) با ارسال تصوير مدرك فارغ التحصيلي     (معدل مندرج در گواهينامه فارغ التحصيلي       
بـه ايـن      31/3/88ر تـا     وحـداكث  رفرم موصـوف درج   ددورقم اعـشار   و تـا   20 تا 0بر مبناي 31/6/87تاريخراتااند،معدل واحدهاي گذرانده خود     بودهآخر

پذيرفتـه شـدن،حين    ثبـت نام،  (اي  بديهي است درهرزماني مشخص شود داوطلب معدل واقعي خـودرا كتمـان نمـوده، درهرمرحلـه                . ارسال نمايند  سازمان
ونـه مـساعدتي ازسـوي      وهيچ گ گونه اعتراضي از وي سلب       سال بعد محروم خواهد شد و حق هر        كه باشد، از اين آزمون و آزمون      ...) تحصيل دردانشگاه و  

  . صورت نخواهدگرفت  با وياين سازمان
  :اطالعات رشته امتحاني دوم .ج

  اطالعـات  5 و 4، 3، 2، 1با اين تفاوت كه دررديفهاي مي باشد  اطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول       
، وضعيت علمي داوطلـب در هـر گـرايش و وضـعيت              دوم ت اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته امتحاني        مربوط به رشته امتحاني دوم به ترتيب نمرا       

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

   دسته  دراختيار آن  org.sanjesh.www به نشاني    از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان        دفترچه   اين   همراه   به   تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  فرممنحصراً   . الف
   دفترچـه    دقيـق    بامطالعـه    است   الزم  داوطلبان لذا   .شود   مي  باشند، قرارداده  مي رشته   انتخاب به مجاز  اوليه   نتايج   كارنامه 5 رديف    اساس  بر   كه  ازداوطلباني

، نيمـه حـضوري،   )شـبانه (هـاي روزانـه، نوبـت دوم     ازدوره   موردعالقـه    محلهـاي   كدرشته  انتخاب   به  نسبت،   تكميلي  تحصيالت   ورودي  راهنماي آزمون هاي  
هـاي داراي شـرايط خـاص ويـا بورسـيه       وهمچنـين رشـته  ، دوره هـاي بـين الملـل     ، رشته هاي مجازيموسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور     

  ترتيـب  بـه  را انتخـابي    محلهـاي    رشـته  كـد  و اقـدام  كارنامـه    4جـدول شـماره   »نتيجـه «عنـوان  باتوجه به منـدرجات ذيـل       محل  رشته كد 50حداكثرتا
 . نمايند ،درج اينترنتيرشته  انتخاب  ،درفرم مندي عالقه
 راهنمـاي   دفترچه 1مندرج در صفحه    (  امتحاني   كد رشته  62از    دريكي)  اول   امتحاني  رشته (  اصلي   امتحاني   بررشته   عالوه   كه   از داوطلباني   دسته آن : تبصره

  باشـند، ضـرورت    مـي   رشـته   انتخـاب    مجاز به   خود   اوليه  كارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم     (5 رديف   به توجه با اند و    شده  نيزمتقاضي )ثبت نام 
  كـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت             رشـته    انتخـاب    فـرم    فقط يك   نيز   ازداوطلبان  قبيل   اين  برايضمناً  .  نمايند   رشته  ، انتخاب مذكور  تبصره   براساس  دارد كه 
  را درفـرم  )   دوم   رشـته   امتحـاني   كدرشـته ( بعـدي    رشته   محلهاي  وكدرشته )  امتحاني اول   رشته( اصلي  رشته   محلهاي  كدرشته  تمايل  صورت دارددر  ضرورت
  .  نمايند درجعالقه    اولويت  ترتيب  به  اينترنتي رشته انتخاب

مطـابق اطالعيـه هـاي منـدرج در پيـك           ( شده   اعالم   زماني   برنامه  اساسبرزمان،  از طريق سايت سا   اينترنتي خود را      رشته  فرم انتخاب  بايد  هرداوطلب . ب
 رقمي كه در حكم رسيد است ازطريـق سـايت           15 رهگيريبديهي است درصورت انجام صحيح انتخاب رشته كد        نمايد،    تكميل  )سنجش وسايت سازمان  

پيشنهاد مي شـود ازفـرم تكميـل شـده          (.نگهداري نمايد و را يادداشت    آن را  داي داوطلب ب   و  بودهدر اختيار وي قرارمي گيرد كه نشانگر مراحل طي شده           
  ).خود پرينت تهيه نمائيد

   تكميـل   بـه   از اقـدام   قبـل  آزمـون   درايـن  كننـده  شـركت )  التحـصيالن   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  تي   اينترن  رشته  انتخاب  فرم
 .  خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب صورت  در غير اين است  بديهي.  باشند نداشتهبراي ادامه تحصيل   منعي
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   انتخـاب    فـرم    تكميل   به   از اقدام    قبل   آزمون   در اين   كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  دبيري  هاي   در رشته    تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان .د
  صورت   يراينغ 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

 هـا   رشـته     قبيل   در اين    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   موسسات   وهمچنين  دهنده   بورس  ها، سازمانها و ارگانهاي      وزارتخانه  شرايط و ضوابط اختصاصي    .  ه
   دسـتگاههاي   شرايط وضـوابط اختـصاصي    مورد به  محلها بايد برحسب كدرشته گونه اين  ازانتخاب  ل قب  داوطلبانلذا   است  درج گرديده     دفترچه  اين  درانتهاي  
 . نمايند  مربوط توجه اجرايي

 پروژه شركت نمايند، لذا اين دسـته        2 كه مجاز به انتخاب رشته مي باشند، براساس ضوابط مي توانندحداكثردر           1358 امتحاني    كليه داوطلبان كدرشته  .و
بـديهي اسـت    . ينـد و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نما           پروژه   2توانند نسبت به انتخاب حداكثر      طلبان در صورت تمايل مي    از داو 

ـ    بيش از دو مورد     انتخاب  صورت  در  يـا   و  تـشريحي ،پـروژه   ، علمـي ،     ضـمناً تـاريخ توزيـع كـارت و برگـزاري آزمـون             .دمابقي موارد حذف خواهدگردي
 اطالعيه ازطريـق نـشريه پيـك سـنجش روزدوشـنبه مـورخ       بصورت )1360و1358، 1357،   1351،1352،  1218،  1128كدرشته هاي امتحاني    (عملي

  . به اطالع داوطلبان خواهد رسيد4/3/88
ورودي ه ازداوطلبان آزمون    دست  كل كشور، آن   1364 قانون بودجه سال     49تبصره) الف(براساس تصميم هيات محترم وزيران به استناد بند           :  مهم  رتذك

  علمـي ، كـه داراي آزمـون  1360و1358، 1357،   1351،1352،  1218،  1128تحصيالت تكميلي مجاز به انتخـاب رشـته دركدرشـته هـاي امتحـاني               
 مبلـغ    بـه  ن قبل از دريافت كارت ورود به جلـسه آزمـون مربـوط نـسبت بـه پرداخـت هزينـه برگـزاري آزمـو                        بايد ، مي باشند  تشريحي، پروژه وياعملي  

بـه حـساب     )معادل شش هـزار تومـان      ريال   60000در صورت تمايل به شركت در دو آزمون مبلغ           (براي هرآزمون معادل سه هزارتومان      ريال30000
  .ويل نمايند تحهنگام ورود به جلسه آزمون به براساس اطالعيه توزيع كارت،   و قبض پرداختي رااقدام خزانه داري كل نزد بانك ملي ايران 748شماره 

   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي  فرم .10
 به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان بندهاي ذيل را مشاهده مي نمايند كه درصورت                   :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته      

  كتمـان  عمداً يا سهواً   را قي حقاي   داوطلب   شودكه   مشخص  زمانهربديهي است   . مي شود عالمتگذاري در يكي از اين مواردبه آنها اجازه انتخاب رشته داده            
  .گردد وحق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي خواهدشد  بعدمحروم  سال آزمون  و ازاين آزمونكه باشد، ...)و    تحصيل ،حين شدن پذيرفته( درهرمرحله ، نموده

  □. مور تاييد مي باشد) وره كارشناسيمعدل، رشته ومحل تحصيل د(اطالعات فوق  - 1
لذا اصالحات مربوط راطي درخواست كتبـي       . مور تاييد نبوده وداراي مغايرت است     ) معدل، رشته ومحل تحصيل دوره كارشناسي     (اطالعات فوق    - 2

  □.  پيشتاز به آن سازمان ارسال خواهم كردبصورت با تصوير مدرك مستند 31/3/88حداكثر تا 
اي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجـه بـه منـدرجات                        ه  فرم انتخاب رشته  

ره باشد لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشـته بـا وارد كـردن شـما                    باشند، قابل رويت مي      كارنامه مجاز به انتخاب رشته مي      5رديف  
اعتباري، شماره پرونده، شماره كاربر، رمز ورود و كد رهگيري ثبت نام اوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت كد رشته محلهاي انتخـابي                          

ست پس از تائيد    بديهي ا ). 140مطابق فرم پيش نويس مندرج در صفحه        (و تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند                
 رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار آنان قرار داده خواهـد شـد در غيـر ايـن صـورت                     15 رهگيريكدهاي انتخابي توسط داوطلبان،       نهايي رشته 

 دو كد رشته امتحاني نيز      در هر 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 نمايندرشته كد 
ند پيش بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنـان         درسيستم انتخاب رشته كه تا حدودي ، هوشم       

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

 كـد به اين داوطلـب      سيستم   بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و                 . داشته باشند 
  .ددا نخواهد  به عنوان رسيد رقمي15 رهگيري
محلهاي انتخابي خود را بـه ترتيـب عالقـه در فـرم             رشته  كد  هاي تحصيلي در اينترنت،       گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته         به داوطلبان توصيه مي    :توصيه

براي داوطلبان به هنگام انتخـاب       (تران كوتاه و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زم           اين دفترچه درج     140نمونه مندرج در صفحه   
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري ) رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد

  .  نيست تغييروياتعويض   قابل  عنوان هيچ  بهوتاييدنهايي   كميل ازت پساينترنتي    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  درفرم  مندرج  انتخابي كدمحلهاي:تذكر
  :  مهم و يادآوري هاي تذكرات .11
 لذا داوطلبـاني كـه   عنوان گرديده  پذيرش با ضرايب رشته و يا گرايش ديگري ،هاي تحصيلي برخي رشته در ستون مالحظات     داوطلبان دقت نمايند     .الف

توانند اين گونـه محلهـا را نيـز در صـورت              اند، مي   ا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده       بر اساس نتيجه مندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته ي          
  . همچنين دركنارعنوان رشته درباالي جداول رشته هاي تحصيلي ، كدگرايش به همين منظور نيز درج شده است.تمايل انتخاب نمايند

پس از گرفتن تائيديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيـست، بـه                  رشته اينترنتي  هاي انتخابي درج شده در فرم انتخاب      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  همحل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دور(انتخابي 
 پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب بارشته قبولي باشند، موظـف              1388دسته ازداوطلباني كه درآزمون تحصيالت تكميلي سال         آن .ج
  .شود نيز توسط دانشجو پرداخت مي) جبراني(نياز پيش  دروس  ههزين و آموزشي مربوط بوده تشخيص گروه به) جبراني(گذراندن دروس پيشنياز به
درج گرديـده، باتوجـه بـه محـدوديت امكانـات دانـشگاهها و موسـسات            1388گونه كه دردفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سـال             همان .د

ن، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات            هاي موجود بين تمامي متقاضيا      آموزش عالي دولتي از يك سو و لزوم توزيع عادالنه فرصت          
بـه  (درصورت دارا بـودن سـاير شـرايط وضـوابط آزمـون           اين قبيل داوطلبان    . اند مجاز نيست    اي در همان مقطع گذرانده      دولتي تحصيالت خود را در رشته     

 درهمـان مقطـع داوطلـب شوندويادرصـورت قبـولي دردوره روزانـه بـه شـرط                  توانند براي دوره شبانه     مي)خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد      
تحـصيالت    كـه   ازدانش آموختگاني   آن دسته   اساس پذيرش   بر همين . پرداخت شهريه دوره شبانه رشته مربوط مي توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهند             

  .ان مقطع بالمانع استرشته هاي روزانه در هم اند، براي گذرانده خودرا قبالً دردوره شبانه
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بـديهي اسـت در     . باشـد    انتخاب رشته دارندگان مدرك معادل كارشناسي منوط به كسب حدنصاب الزم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل مي                  .  ه
  . از انتخاب رشته خودداري نماينددصورت عدم كسب حدنصاب الزم درآزمون مذكور، داوطلبان ذيربط باي

داوطلباني كه درموعد مقـرر     دسته از  آنرنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه ها منتشر مي شود صورت مي پذيرد لذا                  انتخاب رشته اينت   .و
  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلقموفق به انتخاب رشته نشوندبه منزله انصراف از

   تحـصيل    محـل    يا تأخر كـدهاي      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   موسـسات  نيمه حضوري ،     ،عالي آموزش  موسساتها و   دانشگاه)شبانه( دوره هاي نوبت دوم      تحصيلي  محلهاي رشته   كد داوطلبان متقاضي  .ح
   موسـسات   شـهريه    مبلـغ .باشند   مي  شهريه   پرداخت به ملزم  وبين الملل  هاي مجازي    دوره ، دانشگاه پيام نور   ، خاص شرايط  داراي يا و وغيردولتي   غيرانتفاعي

   .  است  شده  مربوط،درج  ذيربط درجداول  عالي آموزش
هـاي   الزم به ذكر است كه رشته محلهاي دوره هاي مختلف تحصيلي ، درذيل عنوان هررشـته و گـرايش بـا ذكـر عنـوان دوره در جـداول رشـته                              : توجه

 .تحصيلي بصورت يكجا درج شده است
 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    تلقـي  »  يكن  لم  كان«  آنان   قبولي   صورت   شوند، در غيراين    التحصيل   فارغ 31/6/1388داكثرتا   بايد ح    داوطلبان . ي

   .را نخواهند داشت1389  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره (  تكميلي تحصيالت  ورودي 
 تـاريخ  تـا  حداكثر  است   ، الزم دهد نمي  را  فوق  تا تاريخ  شدن التحصيل   فارغ   احتمال  لييدال    به   داوطلبي   رشته  اب انتخ   فرم  تكميل از بعد كه صورتي در : تبصره

 ر كـشو   آمـوزش   سنجش  سازمان بهنام   و اطالعات كارت اعتباري ثبت     عكسدار معتبر     يي شناسا   وياكارت   شناسنامه   اصل   داشتن   همراه  به  با صاً شخ 31/4/8813
اثـر   ( ويا با ارسال درخواست كتبي دارد و رسيد دريافت   اقدام  8813   سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  از گزينش  انصراف فرم   تكميل   به  نسبت مراجعه و 

حصيلي خود را تا تـاريخ مـذكورواز         به همراه تصوير شناسنامه ويا كارت ملي موضوع عدم فارغ الت            )الزامي است   انگشت وامضاء داوطلب در ذيل درخواست       
   حذف   نهايي   از گزينش    تا   اعال م    اين سازمان واحد تحصيالت تكميلي    -اداره ثبت نام     به    15875 -1365 پست سفارشي به آدرس تهران صندوق پستي       طريق
 .شد  نخواهد داده  اثر د ترتيب شو  واصل  سازمان  اين بهبعد از تاريخ تعيين شده     كه  درخواستهايي  به است  بديهي .گردد
    فهرسـت    اسـتخراج  از   پـس    الزم  اطالعـات   حاوي   اي  كارنامه ،1388   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
  و  ازاين آزمـون  كه باشد،   ...)و      تحصيل  حين ،  شدن  پذيرفته ،  نام  ثبت( درهرمرحله ،   نموده  كتمانعمداً يا سهواً      را قي حقاي   داوطلب   شودكه   مشخص  زمانره .ل

  .گردد  و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي. خواهدشد محروم  بعد  سال آزمون
 واحدهاي درسي وبدون پايان نامه  بـوده         بصورت تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و        :ش محور  تحصيل دانشجو به شيوه آموز     - مهم  تذكرخيلي

الزامي است ودر ساير موارد عيناً مطابق آئين نامه آموزشـي دوره كارشناسـي ارشـد    ) تحقيق وتتبع نظري ( واحد سمينار  4وحداكثر  2كه گذراندن حداقل    
   رشـته    انتخـاب   درفـرم هاي مربوط،    كدرشته محل    درج   به  نسبتشيوه آموزش محور       محلهاي   دررشته   تحصيل   به  انمند  عالقهالزم است   . ناپيوسته مي باشد  

» شـيوه آمـوزش محـور     « با عبارت     كدهاي مذكور  درجداول رشته هاي تحصيلي،   (. نمايند  مبادرتعالقه به همراه ساير كدهاي انتخابي          ترتيب   به اينترنتي  
  ). شده انددرقسمت مالحظات مشخص

  :يادداشت
و يا سايت اين سازمان و در صـورت 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
ــزوم مـــي .2 ــورت لـ ــان در صـ ــماره   داوطلبـ ــا شـ ــد بـ ــاي تواننـ ــايت الكترونيكـــي  021 – 88923595 -9تلفنهـ ــا ازطريـــق سـ    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

  
  )وزش و پرورشواجدين شرايط  وزارت آممربوط به (                                 3نمونه فرم شماره 

  ........................ شماره                                                                                                                                                     )فرم شماره سه(
  : ........................تاريخ                                                                                                                                                                           

  موسسه آموزش عالي / دانشگاه 
اداره آموزش و / پيماني)/آزمايشي/قطعي(رسمي مستخدم..............................................................آقاي/نام وادامه تحصيل خانم ثبت    احتراماً،بدينوسيله

 نتايج ساسكه برا .............)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 ميقرار گرفته است آن موسسه آموزش عالي ............... در كد رشته محل  1388سال ) ناپيوسته داخل 
                                                                                        

  ..........................استان / اداره آموزش و پرورش منطقه /  رئيس سازمان                                                                                             



 7صفحه 

  موسسات آموزش عالي دانشگاهها وبرخي از توضيحات مربوط به   شرايط و.12
باشـد و چنانچـه بـراي يـك كـد محـل                كلي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مـي               بصورتشرايط و ضوابط ذيل     

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

 .هيچگونه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه دانشجويي نخواهد داشت: پژوهشكده ساختمان و مسكن - 1
  .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران - 2
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: وم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه عل - 3
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: پژوهشگاه مواد وانرژي - 4
افراد شاغل در بخش دولتي در هنگام ثبت نام بايد گواهي مبنـي بـر مرخـصي تحـصيلي يـا ماموريـت                و   دانشگاه فاقدخوابگاه مي باشد   اين   :پژوهشگاه هوا و فضا    - 5

 .ه نمايندئ از ارگان مربوطه اراتحصيلي
 . هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد:دانشكده فني و مهندسي بناب - 6
 .خواهدگرفت براساس اولويت خوابگاه تعلق دانشجويانبه تعداد محدودي ازو با توجه به امكانات  فاقدخوابگاه متاهلي است :دانشكده علوم اقتصادي - 7
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي: : اروميهدانشگاه  - 8
 ،)شبانه(به دانشجويان نوبت دوم     . گيرد  مشروط به داشتن شرايط الزم خوابگاه تعلق مي       )بجز استان اصفهان  ( دانشجويان روزانه غير بومي    % 60به   :دانشگاه اصفهان  - 9

 .باشد قابل دسترسي مي www.ui.ac.irدانشگاه ازطريق سايت  اطالعات خوابگاه دانشجويي كليهضمناًً.گردد هيچگونه خدمات خوابگاهي ارائه نمي... و  ميهمان،انتقالي
 . دردوره روزانه فاقد خوابگاه متاهلي بوده وامكان انتقال به ساير دانشگاهها وجود ندارد:دانشگاه ايالم -10
 .ويي است وهيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد فاقد هرگونه خوابگاه دانشج: دانشگاه بجنورد -11
 .داراي رتبه يك رقمي تعلق مي گيرد فقط به دانشجويانبدليل محدوديت خوابگاه،تعهدي درخصوص تامين خوابگاه نخواهدداشت وخوابگاه:دانشگاه بوعلي سيناهمدان -12
 به عهده دانشجو خواهد بودريه مربوط عالوه بر شهپايان نامه دانشجويان دوره شبانه  هزينه هاي: دانشگاه بيرجند -13
ـ  شدگان دوره روزانه با اولو     رفتهياز پذ % 40حداكثر به   :قزوين)ره(المللي امام خميني    دانشگاه بين  -14  مكتـسبه، خوابگـاه تعلـق       يازهـا ي امت ري و سـا   ي رتبـه علمـ    تي

 .و در دوره شبانه فاقد خوابگاه مي باشد .رديگ يم
 الزم است در زمان انتخـاب       انيدانشجوو شبانه ندارد  اني دانشجو هي پرداخت شهر  ي برا اني صندوق رفاه دانشجو   يام ازسو  و صي به تخص  يهيچ تعهد :زيدانشگاه تبر  -15

 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي ميوره شبانه درد نيهمچن.ندي خود راپرداخت نماهيواحدهرترم شهر
ـ  ارا. وبراي دوره شبانه فاقد خوابگاه مـي باشـد     .معذوراستدوره روزانه    شدگان   رفتهيذ به پ  ي خوابگاه متاهل  هيدانشگاه از ارا  :دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي    -16  هي

 . باشدي مي روزانه الزامي شده در دوره هارفتهي پذاني فرهنگي به واحد ثبت نام دانشگاه ازسوينيحكم كارگز
 اول و دوم كارشناسي ارشد  هايدانشجويان رتبهدر اختيار )نوت بوك ( ميليون تومان گرانت پژوهشي ويك دستگاه رايانه كيفي3مبلغ .1: دانشگاه تربيت مدرس  -17

عالوه برآن ، مبلغ يك ميليون تومان كمك هزينه تحصيلي نيز در اختيار دانشجويان مذكور قرار ميگيردتـا درزمـان تحـصيل مـورد اسـتفاده ايـشان                            . قرار ميگيرد   
 در(  به رتبه هاي اول ودوم خوابگاه داده مي شود         .2). ه آنهاست ضريبي ازاين مبلغ اختصاص خواهد يافت       دررشته هايي كه اين دانشگاه تنها برگزاركنند      ( قرارگيرد

 مبلـغ پـنج ميليـون ريـال كمـك هزينـه       20 تـا 3به رتبه هـاي   .3 ).رشته هايي كه اين دانشگاه تنها برگزاركننده آنهاست ، فقط به رتبه اول خوابگاه داده مي شود          
ودرصورت فراهم شدن امكانات، خوابگـاه ياپانـسيون        ) داوطلب شركت كرده باشند    500براي رشته هايي كه بيش از     ( اختصاص مي يابد   تحصيلي به شخص دانشجو   

داوطلبان محترم براي اطالع از نحوه واگذاري پانسيون ها وسـاير جزئيـات مربـوط بـه سـايت دانـشگاه                     .(دانشجويي به تدريج باشرايط امتياز بندي واگذارمي شود         
وبراسـاس امتيـاز بنـدي      ) رتبـه هـاي اول ودوم     (، اولويت بانفرات برتر   باتوجه به محدوديت خوابگاه براي دانشجويان روزانه، درواگذاري خوابگاه        .4). جعه نمايند مرا

 اموررفاهي رابراي دانشجويان ودانشگاه به هيچ وجه امكان تامين مسكن، خوابگاه وساير تدريجي در طول نيمسال اول ودوم خواهد بود   بصورتوظرفيت ايجاد شده و   
 .دوره هاي شبانه ونيمه حضوري نخواهدداشت 

  . مي باشد محدوديخوابگاهات  امكانبوده وكرج در دوره روزانه محل تحصيل  :تهران-دانشگاه تربيت معلم -18
كيلومتر باشددرصـورت امكـان     300بزوار حداقل   كه فاصله محل سكونت آنان تاشهرستان س      )دختروپسر(به دانشجويان غير بومي   : سبزوار-دانشگاه تربيت معلم   -19

لذا درصورت وجود ظرفيـت خوابگـاه هـاي خـودگردان،     . است خوابگاه فاقددانشگاه براي دوره شبانه . ترم تعلق مي گيرد  3اولويت بندي، حداكثر  براساس  خوابگاه  
 ريـال بابـت اجـاره ازايـن خوابگاههـا      220000عنوان وديعه وماهانه مبلغ يك ميليون ريال ب  اولويت بندي باپرداخت مبلغ       براساس صرفاً دانشجويان دخترغيربومي  

 دانـشگاه بـدليل محـدوديت امكانـات،         ضمناً.ضمناً مبلغ وديعه پس ازاتمام سكونت وياانصراف متقاضي ازخوابگاه هاي خودگردان مسترد مي گردد             . استفاده نمايند 
 . دبيري وبومي منطقه ندارد دانشجويان تعهدبرايهيچگونه تسهيالت رفاهي وخوابگاهي 

 .گيرد نمايد و به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي دانشجويان روزانه و بر اساس اولويت، تسهيالت خوابگاه ارائه مي% 40 فقط به :دانشگاه تفرش -20
  .شدبراي دانشجويان نوبت دوم فاقد خوابگاه بوده واز تخصيص وام دانشجويي نيز معذور مي با: دانشگاه تهران -21
 .باتوجه به كمبودامكانات خوابگاهي اين دانشگاه قادربه ارائه خوابگاه به دانشجويان غيربورسيه نخواهد بود:دانشگاه دريانوردي وعلوم دريائي چابهار -22
 .نمايد  دانشجويان دوره شبانه ارائه نميبرايهيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي : دانشگاه رازي كرمانشاه -23
وبراي دانـشجويان   نـدارد رابراي دانشجويان دوره هـاي شـبانه        ذهاب  اياب و وتامين امكانات رفاهي ازقبيل خوابگاه، غذا     زمينه  چگونه تعهدي در   هي :دانشگاه زنجان  -24

 .روزانه درصورت امكان فقط درنيمه دوم دوران تحصيلي خوابگاه مجردي واگذارخواهد شد
بـه  و نيمسال اول ممنوع اسـت     ه شدگان از اين دانشگاه ممنوع مي باشد همچنين مرخصي و مهمان در            هر گونه نقل و انتقال پذيرفت     : دانشگاه سيستان و بلوچستان    -25

 ضمنا هيچگونه امكانات .جويان روزانه مجرد بر اساس امتياز بندي خوابگاه واگذار مي نمايد از دانش٪20دليل كمبود خوابگاه در صورت مهيا بودن امكانات فقط به 
  .است شبانه دوره امكانات خوابگاهي و رفاهي براي فاقد وه دانشجويان متاهل اعم از روزانه و شبانه را ندارد خوابگاهي براي واگذاري ب

 .روزانه فقط در سال اول خوابگاه داده مي شوددوره به دانشجويان  وبوده  دوره شبانه برايخوابگاه فاقد : دانشگاه سمنان -26
 .مند خواهند بود انشگاه بهرهدانشجويان از تسهيالت درماني د:دانشگاه شاهد -27
 .نداردبه دانشجويان هيچگونه مسئوليتي درخصوص واگذاري خوابگاه  :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -28
 .فاقد خوابگاه براي دوره شبانه است :دانشگاه شهيد بهشتي -29
ره زبان انگليسي آزمون بدو وروددانشگاه شيراز نـشوند ملـزم   پذيرفته شدگاني كه موفق به احرازحدنصاب نم.فاقد خوابگاه براي دوره شبانه است   :دانشگاه شيراز  -30

  . واحد درس انگليسي ويژه مي باشند6به گذراندن 
 .باشد  فاقد خوابگاه و سلف سرويس مي:دانشگاه صنايع و معادن ايران -31
  .گردد ي مهئ به داوطلبان ارارتبه بندي براساسامكانات خوابگاهي دانشگاه  ):شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق -32
 .باشد  فاقد خوابگاه براي دوره شبانه  مي:دانشگاه صنعتي اصفهان -33
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 نيمسال تعيين شده است، تمديد ترمهاي پنجم وششم براسـاس ضـوابط و مـصوبات هيئـت           4تحصيل دوره كارشناسي ارشد     مدت  ول  ط:دانشگاه صنعتي اميركبير   -34
 .ابگاه درصورت امكان ومقدور بودن تعلق خواهد گرفتدر كليه رشته هاي دوره روزانه خو.امناي دانشگاه مي باشد

 به دانشجويان نوبت دوم به هيچ عنوان خوابگـاه تعلـق         و.تعهدي براي تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه را ندارد         :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي     -35
 .امكان پذيرخواهد بود اعتبارات الزم تامينگردد، درصورت  ق رفاه دانشجويان تامين ميباتوجه به اينكه وام شهريه دانشجويان شبانه از طريق صندو.نخواهد گرفت

. تعلـق نخواهـدگرفت   )شبانه( نوبت دوم  انيوخوابگاه به دانشجو  ندي از خوابگاه استفاده نما    مسالي دو ن  فقط  توانند يداوطلبان دوره روزانه م   :دانشگاه صنعتي شاهرود   -36
ـ حما(واز پژوهانـه  ندي از خوابگاه استفاده نما    لي تحص اني تا پا  توانندي  منديانتخاب نما  را دانشگاهاين  باشدو صدري ارشدآنهاز يكارشناس  كه رتبه آزمون   يداوطلبان  تي

   .كيلومتري شاهرود مي باشد7محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته كشاورزي دردانشكده كشاورزي بسطام واقع در. برخوردارخواهندبوديدر انجام امورپژوهش)يمال
 .به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و ساير امور رفاهي را براي دانشجويان نوبت دوم نخواهد داشت :دانشگاه صنعتي شريف -37
تـدريس  . محدوديت خوابگاه، صرفاً براي رتبه هاي يك رقمي وبا شرايط خاص براي نيمـسال دوم خوابگـاه ارايـه مـي كنـد                      با توجه به     :دانشگاه عالمه طباطبائي   -38

 . تسلط كامل به اين زبان براي متقاضيان الزامي استمي باشد لذابه زبان انگليسي  سسه آموزش عالي بيمه اكودروس درمو
  .استاي دوره شبانه بر فاقد خوابگاه بوده ضمناًفاقد خوابگاه متاهلي و  اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي خواهران :دانشگاه علم و صنعت ايران  -39
 .هيچ تعهدي در قبال خوابگاه ندارد محدوديت ظرفيت از ارائه خوابگاه معذور و نظر به كمبود امكانات رفاهي و :زيستي وتوانبخشيدانشگاه علوم به -40
  فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي باشد و كيلومتري اهواز قرار دارد35در  :مالثاني اهواز-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين -41
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي :ساري  كشاورزي و منابع طبيعيدانشگاه علوم -42
شـدگان براسـاس      به تعدادي ازپذيرفته  ودرصورت امكان   اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درتامين خوابگاه ندارد       :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان       -43

 اولويت خوابگاه تعلق خواهدگرفت، 
 .امكان تامين خوابگاه و ساير تسهيالت وامكانات رفاهي براي دانشجويان شبانه وجود ندارد:رمشهردانشگاه علوم و فنون دريائي خ -44
 01112290118:فاكس 01112291205-9:تلفن ، 734 يپست صندوق-يخ آزاد-ي طبرسخيخ ش-بابل:دانشگاه غيرانتفاعي علوم فنون مازندران -45
را داشته و هيچگونه تعهدي براي اسـكان دانـشجويان دوره شـبانه نخواهـد               ) واجدشرايط(بومي روزانه  تنها امكان اسكان دانشجويان غير     :دانشگاه فردوسي مشهد   -46

  . محدود امكان تامين خوابگاه متاهلي را براساس امتيازبندي داردبصورتداشت همچنين درصورت وجود جاي خالي 
  فاقد امكانات خوابگاهي است:دانشگاه قم -47
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه محدوديت در .است)شبانه(براي دانشجويان نوبت دومات رفاهي امكان وفاقدهرگونه خوابگاه:دانشگاه كاشان -48
  براي تامين خوابگاه نخواهد داشتيهيچ تعهد :گرگان –دانشگاه گلستان  -49
جوي دوره شـبانه هماننـد دانـشجوي دوره         دانـش وكالسهاي آموزشي دوره شبانه وروزانه بصورت مشترك درصبح وعصرتشكيل مـي شود           :  رشت -دانشگاه گيالن  -50

ايـن  درخواست انتقال و ميهمان پذيرفته شدگان     .ي است روزانه دركليه مراحل تحصيل تمام وقت است وحضوروي درتمامي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي دوره الزام             
 .استقد خوابگاه  دانشگاه فا.دانشگاه و ساير دانشگاهها در اولين نيمسال تحصيل مورد بررسي قرار نمي گيرد

  خوابگاهفاقد  :دانشگاه لرستان -51
 .ندارددر واگذاري خوابگاه درواگذاري خوابگاه داراي محدوديت بوده وهيچ تعهدي  اين دانشگاه :دانشگاه مازندران -52
 . ندارد در دوره شبانهابگاه خوي واگذاري برايتعهدو) يفاقد خوابگاه متأهل.( تعلق خواهدگرفتي خوابگاه دولتانيبه متقاض :دانشگاه محقق اردبيلي -53
 .خوابگاه اين دانشگاه بصورت خودگردان مي باشد: دانشگاه مالير -54
  درمورد واگذاري خوابگاه تعهدي ندارد :دانشگاه هرمزگان -55
 .باشد خوابگاه در حد مقدورات مي: دانشگاه هنراصفهان -56
اتوجه به ظرفيت محدود خوابگاههاي مجردي متقاضيان درتهران وياكرج مستقر          ب.محل تحصيل براساس رشته درشهر تهران وياكرج خواهدبود       :دانشگاه هنرتهران  -57

بـراي  واحددرسي پيشنيازمي گذرانندودانشجويان روزانه ملـزم بـه پرداخـت شـهريه             16دانشجوياني كه باكارشناسي غيرمرتبط پذيرفته شوندحداكثرتا     .دشدنخواه
 .هستنددروس پيشنياز 

 درسلف سـرويس  روز از به دانشجويان دريك نوبت   . زن خوابگاه غيردولتي تعلق خواهدگرفت     گانفته شد ربراي پذي :قزوينموسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز     -58
 ازوام وامكانات ارائه شده صـندوق       پذيرفته شدگان كليه  .شدباتقاضاي ميهمان وانتقال هيچكدام ازپذيرفته شدگان موافقت نخواهد       ضمناً. شود  بااخذ بها غذا داده مي    

 alborzq.ac.ir آدرس اينترنتي 02822577190-99شماره تلفن ) 6. ( قزوين بعد از آبيك، شهرمحمديه –آدرس موسسه اتوبان كرج .ده خواهندكردرفاه استفا
 فـر  ن 500درخوابگاههـاي متعلـق بـه موسـسه باظرفيـت           )بااخذهزينه(تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر      :خيام مشهد  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي    -59

كليـه   .تواننـدازوام شـهريه برخوردارشـوند      كليه دانشجويان مـي   .شود  مي ارائهبه دانشجويان دريك نوبت غذابانرخ دانشجويي درسلف سرويس         .صورت مي پذيرد  
 0511 -6640233 -6621777 -6635777تلفن1يفالح-شهرك لشكر-قاسم آباد-مشهد:آدرس.دانشجويان ازمزاياي بيمه حوادث برخوردارخواهندشد

 . مراجعه نمايندwww.shomal.ac.irكسب اطالعات بيشتر  به آدرس وب سايت موسسهبراي داوطلبان :موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شمال آمل -60
شـشهاي زننـده   هاو پو  رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس             :اصفهان-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني       -61

ه دانشجويان نيازمنددرصورت تأمين    ب .استفاده از چادر به عنوان حجاب برترهمواره بامانتوومقنعه اسالمي براي خواهران دانشجو كامالً الزامي است              . براي تمام دانشجويان الزامي است    
خوابگـاه بـراي تمـام    .دشـو   از دانشجويان نيز وامهاي كمك هزينه اجاره مسكن پرداخت مـي نمايدوبه تعدادي اعتبار ازسوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مي   

.  براي نيمسال اول و دوم ضـروري اسـت   بگاهااسكان دانشجويان دختر جديدالوروددرخو .دانشجويان دختر شهرستاني به طور خودگردان وازطريق بخش خصوصي تأمين گرديده است           
تخفيـف شـهريه ثابـت      % 10وقاريان قرآن مجيددرصورت ارائه گـواهي مربـوط        حافظان فرزندان شاهد، جانباز،ايثارگران ،   .استهاي اياب وذهاب     داراي غذاخوري و سرويس   موسسه  

                                         0311-6502820-4 بلوار قائم جنوبي تلفن -شهر  سپاهان-اصفهان:  آدرس مؤسسه.گردند مند مي درنيمسال اول تحصيلي بهره
ــسه آمـــوزش عـــالي غيرانتفـــاعي كرمـــان     -62 ــوار اميركبيرجنـــب تـــاالر پيونـــد       :آدرس :موسـ ــوري اســـالمي انتهـــاي بلـ   .كرمـــان بلـــوار جمهـ

   مراجعه فرماييدwww.ukerman.com: مشاهده شرايط خاص دانشگاه به آدرس اينترنتيبراي 03412122722-2122723-2110522:تلفن
  ir.ac.mohaddes.wwwسايت موسسه  0122-6253520تلفن46415-451پ خ شقايق ص:نور)ره(المه محدث نوريموسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ع -63
ـ ته. شده دخترخوابگاه تعلـق خواهـدگرفت  رفتهي پذاني دانشجوهيبه كل:اكرم تبريز موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نبي   -64  مربـوط بـه   ي مـصرف لي مـواد و وسـا  هي

 شده،  رفتهي پذ اني از دانشجو  چكدامي ه ي مهمان وانتقال  يبا تقاضا  . ندارد خصوص ني ا در ي باشدودانشگاه تعهد  ي بعهده خود دانشجو م    ي وتخصص ي عموم يكارگاهها
 04114421999لفن ت  - 1283، پالك ي راه آهن، بعداز تقاطع دامپزشكاباني، خزيبرت آدرس.موافقت نخواهد شد

 مقـاالتي را    ،نامه  پايان يا يقاتي درطول دوره تحصيل خودو    هاي تحق   دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه     :يزد-هاددانشگاهيجوزش عالي غيرانتفاعي    موسسه آم   -65
 .در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند از تخفيف ويژه درشهريه برخوردارخواهند شد

 اطـالع از شـرط معـدل حـداقل سـطح زبـان       بـراي نظارت دانشگاه صنعتي شريف  نشگاه كارلتون كاناداوباهمكاري دا با: قشميموسسه آموزش عالي غيرانتفاع   -66
  . مراجعه نماييدwww.Qeshm.ac.irانگليسي ميزان شهريه و ساير شرايط دانشگاه كارلتون به پايگاه اطالعاتي موسسه به آدرس 
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  :  عالي آموزش دانشگاههاوموسسات ) شبانه( نوبت دوم هاي دوره تحصيلي مختلف  هاي  دانشجو دررشته شرايط وضوابط پذيرش .13
  . نمايند را نيز انتخاب »شبانه« نوبت دوم تحصيلي هاي رشته توانند مي) كارنامه 5  رديفبراساس(رشته انتخاب  به  جاز م داوطلبان كليه.1
  .باشد  مي روزانه رشته مربوط دردوره  وضرايب  همانندموادامتحاني »شبانه«مدو  نوبت هاي دوره تحصيلي هاي ازرشته  هريك  دروس  وضرايب موادامتحاني.2
 و واجدشـرايط عمـومي    اسـت   الزم   عـالي    آمـوزش   دانـشگاهها وموسـسات   »شـبانه «نوبـت دوم    هاي   دوره   تحصيلي  هاي   دررشته   تحصيل   متقاضي  داوطلبان .3

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه ازلحاظ مقررات و بوده ) يك شماره راهنماي هدفترچ4و3 ،2صفحات2-2و2-1دربندهاي شرايط مندرج( اختصاصي
  مجـاز بـه    ،    رزمنـدگان    سـهميه    قـانون    اجرايـي   نامه آيين براساس،  شوند   مي   پذيرفته  »شبانه«هاي نوبت دوم    در دوره    رزمندگان   با سهميه    كه  داوطلباني .4

  . نخواهند بود ال بعد س  درآزمون رزمندگان از سهميه  مجدد استفاده
ومسائل رفـاهي بـه طـور جـد معـذور           از ارائه خوابگاه، سرويس اياب وذهاب       ،)شبانه( نوبت دوم    هاي  دوره   مجري   عالي  آموزش   موسسات و دانشگاهها .5

  .را انتخاب نمايندودشهر محل سكونت خ هاي رشتهكدان توصيه مي گردد انتخاب خود را بومي نموده ووطلبلذا به دا. باشند مي
 ايجـاد  طـرح  نامـه   آيـين  رد  كـه    مـواردي  در مگـر  بـود  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  دوره  دانشجويان انتقال .7
» )شـبانه (نوبـت دوم  «ذكركلمـه دون  ب وفناوري   علوم،تحقيقات وزارت مصوبات ،براساس  »شبانه«نوبت دوم  هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك .8

  .دشو مي اعطا
  .ي شودبا نظر دانشگاه ذيربط تعيين م  »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره  كالسهاي  تشكيل ساعات .9

محلهاي مورد نظـر 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 نمايند8 و 7  هاي هآموزش عالي مندرج در صفح

  و موسسات آموزش عاليدانشگاهها ) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول .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  دانشگاه بال در ق  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم »شبانه«  نوبت دوم دوره هاي    شدگان پذيرفته كه. شرح جدول ذيل مي باشد
  شهريه ثابت موزشيآگروه  عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

 )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  علوم پايه و فني مهندسي

 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

 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2  علوم انساني
  بريزت

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي
  000/750/1  000/875  000/700  000/000/4  علوم انساني

  تربيت مدرس
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  كشاورزيهنر،فني مهندسي، علوم پايه،

 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  علوم انساني 

  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  ورزي، هنر علوم پايه، كشا
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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

 000/500/1 000/875  000/700  000/250/4  فني و مهندسي   شهر بو–خليج فارس 000/500/1 000/700  000/550  000/000/4  علوم انساني 
 000/500/1 000/700 000/550  000/500/2  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  رازي كرمانشاه   000/250/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني
 000/500/1 000/875  000/700  000/500/3  فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  زابل  000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  يعلوم انسان

 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 
  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني مهندسي، علوم پايه  سمنان  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/250/3  علوم پايه، فني مهندسي  سيستان و بلوچستان  000/500/1 000/700  000/550 000/750/2  علوم انساني
  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم انساني

  شاهد  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  فني و مهندسي
  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
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  مهندسي ، كشاورزي  فني. علوم پايه   شهيد باهنر كرمان  000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي، هنر  شهيد بهشتي   000/750/1 000/875  000/700  000/250/3  علوم انساني
  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

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  علوم پايه، فني مهندسي،كشاورزي، هنر  شيراز  000/750/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني
  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  000/500/3  علوم پايه  اميركبير صنعتي  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني مهندسي
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي   نصيرالدين طوسي خواجه صنعتي

  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  زيعلوم پايه، فني مهندسي، كشاور  صنعتي شاهرود  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  علوم پايه، فني مهندسي  صنعتي شريف   ريال مي باشد000/500/67مجموع شهريه  MBAمديريت  
  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي  صنعتي ما لك اشتر  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت  

 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  امغانعلوم پايه د
  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  علوم و فنون دريائي خرمشهر
  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

  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه، فني مهندسي  قم  000/750/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني
  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه، فني مهندسي  كاشان  000/750/1 000/700  000/550  000/500/3  علوم انساني
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  دانشگاهها) شبانه(هاي نوبت دوم   دوره جدول شهريهادامه 

  :هاي نيمه حضوري  هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دررشته .14
  . نمايند را نيز انتخابحضوري   دوره هاي نيمهتحصيلي هاي توانندرشته مي) كارنامه 5 رديف براساس(رشته انتخاب  به جاز مداوطلبان كليه .1
تواننـد بـدون انـصراف از تحـصيل در      كنند، مـي  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 قبلـي              بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت        . نام و شركت نمايند    يلي ثبت آزمون تحصيالت تكم  
  .خود انصراف قطعي حاصل نمايند

انون سهميه رزمنـدگان ، مجـاز       هاي نيمه حضوري پذيرفته مي شوند ،براساس آيين نامه اجرايي ق             داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در دوره        .3
  .به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود

  .حضوري به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه،وام تحصيلي وساير امور رفاهي به دانشجويان رانخواهندداشت هاي نيمه دوره مجري عالي آموزش  دانشگاههاوموسسات.4
حـضوري، هماننـد مقـررات آموزشـي دانـشگاه           عالي در زمينه آموزشهاي نيمـه      حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش     هاي نيمه  ات آموزشي دوره   مقرر .5

  .  كالسهاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بودبصورتو تشكيل كالسها . نور خواهد بود پيام
هاي نيمه حضوري دانشگاهها وموسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مـدرك تحـصيلي رسـمي مـورد تاييـد وزارت                       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 هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي  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 
% 60ه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصيلي بـه ميـزان       شامل دو قسمت شهري    1388هاي سال     و فناوري براي ورودي   

  .همان دانشگاه خواهد بود) شبانه(شهريه هاي دوره نوبت دوم 
  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط وضوابط پذيرش دانشجو دررشته .15
 بـه    جازبودنم وهمچنين  ذيربط هاي گروه  آزمونرد شركت  شرط  به وهنر  ومهندسي،كشاورزي  پايه،فني  وم عل انساني، علوم ازگروههاي هريك  داوطلبان  كليه.1

  . نمايند را نيز انتخاب مراكز دانشگاه پيام نور تحصيلي هاي توانندرشته مي ) كارنامه 5 رديف براساس(رشته انتخاب 
-1بندهاي در مندرج  شرايط( واختصاصي   شرايط عمومي  واجد   است  الزمشگاه پيام نور     دركدرشته محلهاي تحصيلي مراكزدان     تحصيل    متقاضي  داوطلبان.2
  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه وازلحاظ مقررات بوده) يك شماره راهنماي دفترچه4و3 ،2 صفحات2-2و 2
،براساس آيين نامه اجرايـي قـانون سـهميه رزمنـدگان ، مجـاز بـه                 داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در دانشگاه پيام نور پذيرفته مي شوند               .3

  .استفاده مجدد از سهميه رزمندگان درآزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود

  شهريه متغير هر واحد
  شهريه ثابت گروه آموزشي عنوان دانشگاه 

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 

   واحدشهريه هر
 )ريال ( پايان نامه

  طبيعــــي منــــابع  و  كــــشاورزي 
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي  مالثاني رامين

  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  علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي

  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  علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي

 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

  نهرمزگا
  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  مراكزآموزش عاليساير 
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 ها به همـراه فهرسـت        رشته اين گونه  محلهابه روش متمركز صورت خواهد گرفت وفهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي               پذيرش دانشجو دركدرشته   .4
  . متمركز اعالم خواهد شدبصورتها  اسامي پذيرفته شدگان سايررشته

  .  پيام نور،  به شرح جدول ذيل مي باشد دانشگاه  تحصيلي  مختلف هاي رشته درميزان شهريه هاي ثابت و متغير  :دانشگاه پيام نور  شهريه .5
  .باشد  ميذيربطموزش عالي موسسات آ   در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان پذيرفته

 درس عملي پرهزينه درس عملي كم هزينه و پايان نامه درس نظري شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحددرسي به ريال
000/311/3  100/331  300/993  500/655/1  

  . تعيين شده است% 15ايش ساالنه حدود درحال حاضر نرخ افز.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% 50 شهريه متغير درس خودخوان .3
درصورت موافقت دولـت بـا تـامين اعتبارموردنيازناشـي از           .  منظورنشده است  86كاهش درسال   ها اين     باتوجه به سياست دولت مبني بركاهش شهريه       .4

  .ها جدول تكميلي اعالم خواهد شد كاهش شهريه
  :موسسات آموزش عالي غير انتفاعي  دانشگاهها وتحصيلي مختلف هاي ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته  شرايط و .16
را  غيرانتفاعي و غيردولتـي  عالي  آموزش وموسسات دانشگاهها تحصيلي هاي توانندرشته مي) كارنامه 5 رديف براساس(شتهر انتخاب به جازم  داوطلبان  كليه.1

  . نمايند نيز انتخاب
 ميواجدشـرايط عمـو      اسـت   الزمغيـر انتفـاعي و غيـر دولتـي             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 مندرج شرايط(واختصاصي 
اس آيـين نامـه   غير انتفاعي و غير دولتي پذيرفته مـي شـوند ،براسـ       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
ه ها به همرا  محلها به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين گونه رشته                پذيرش دانشجو در برخي از كدرشته      .4

  . متمركز اعالم خواهد شدبصورتها  فهرست اسامي پذيرفته شدگان سايررشته
باشـد تـا چنـد برابـر ظرفيـت             در برخي از كد رشته محلها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركـز مـي                          .5

 نهايتاً موسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي شدگان بر اساس نتيجه مـصاحبه و يـا               پذيرش، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و         
آزمون عملي و با توجه به نمرات علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تائيد شدگان را براي گزينش و استخراج اسامي قبول شدگان نهايي به سازمان                           

  .سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
 ايـن دفترچـه راهنمـا       درانتهـاي گيرد،    پذيرش دانشجو در كد رشته محلهايي كه به روش نيمه متمركز صورت مي             رايط و ضوابط اختصاصي   ش: تذكر مهم 

  .درج شده است
ش عـالي  كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد محلهاي مورد نظر به شرايط اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموز      .6

  . اين دفترچه راهنما توجه نمايند7 و 6مندرج در صفحات 
  . داشت نخواهند   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 رهدو دانشجويان  آموزشي  مقررات    تابع دانشجويان .8
  :دانشگاهها وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي  شهريه .9

اعي و غيردولتي كه توسط هيأت امناء موسـسه          غير انتف  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

  .باشد  ميذيربطموسسات آموزش عالي    دانشگاهها و در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان پذيرفته -
  ا و موسسات آموزش عاليهاي غيرانتفاعي و غير دولتي دانشگاهه  دوره جدول شهريه

  شهريه ثابت رشته/ گروه آموزشي عنوان موسسه
  )ريال(هر نيمسال 

  شهريه متغير هر واحد
 )ريال(

  شهريه هر واحد
 )ريال ( پايان نامه

 000/500/1 000/500 000/000/3 ها كليه رشته  الدين  اصول دانشكده

  000/500/1  000/400 و تخصصي 000/300پيشنياز   000/500/2  كليه رشته ها  دانشكده علوم حديث
 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  و مهندسيفني 
 000/000/2 000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر

 000/500/1 000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

  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

 - MBA  000/500/3  000/600مديريت 

   فنون مازندران و م علو   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  علوم انساني و علوم پايه
  قم -دانشگاه مفيد   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

 )الري ( پايان نامه

  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

  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
  000/000/2  000/650  000/000/3  زبانهاي انگليسي   قزوين-موسسه آموزش عالي البرز  000/000/2  000/500  000/000/3  علوم اجتماعي

  000/500/1  000/500  000/000/3  پايهعلوم انساني و علوم 
   تبريز-الغدير 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-خيام 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

   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  پايهعلوم انساني و علوم 
   اصفهان-اصفهاني اشرفي شهيد 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  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   و  هنركشاورزي
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

   )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   تهران-

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
  حديزدوا 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

سايردانشگاهها و موسسات آموزش عالي 
  000/500/1  000/500 000/000/3  كليه گروههاي آموزشي  غيرانتفاعي –غيردولتي 

 
  .استن سال هماآزمون سراسري  دفترچه هاي كارشناسي مندرج در جبراني معادل شهريه دوره يا يازدرس پيشن واحد شهريه هر
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  :)هاي مجازي دوره( موسسات آموزش عالي  دانشگاهها وتحصيلي  مختلف هايضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته  شرايط و .17
  .يند نما هاي تحصيلي دوره هاي مجازي را نيز انتخاب توانندرشته مي )  كارنامه5براساس رديف (انتخاب رشته به   جازمداوطلبان    كليه.1
واجدشـرايط     اسـت    غيرانتفـاعي وغيردولتـي مجـازي الزم         عـالي    آموزش  موسسات دانشگاهها و    دركدرشته محلهاي تحصيلي     تحصيل   متقاضي  داوطلبان.2

  . باشند  نداشته نعي م  عمومي  وظيفه بوده وازلحاظ مقررات) يك  راهنماي شماره  دفترچه 4و3 ،2صفحات 2-2و2-1مندرج دربندهاي  شرايط(واختصاصي عمومي
براسـاس   شـوند،  غيردولتـي مجـازي پذيرفتـه مـي         غيرانتفـاعي و     عـالي    آموزش  موسسات  داوطلباني كه با استفاده ازسهميه رزمندگان در دانشگاهها و         .3

  .ل بعد نخواهند بودنامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سا آيين
  .ياموسسه موردنظرخودمراجعه نمايند اطالعات بيشتربه سايت اينترنتي دانشگاهتوانندبراي  هاي مجازي بصورت الكترونيكي بوده وداوطلبان مي  آموزش دردوره.4
 موسسات آموزش عالي پذيرنـده ايـن        ند برابر به دانشگاهها و     چ بصورتهاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محلها                 پذيرش در رشته   .5

)  صفحه يك آمده اسـت     2 بند   2كه توضيح آن در تبصره      (شرايط خاص    اسامي چند برابر ظرفيت معرفي شدگان رشته هاي بورسيه و         . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد      دوره
  .هاي مجازي ندارند ر تعداد انتخاب رشته محلهاي دورهضمناً داوطلبان محدوديتي د. سايت سازمان درج خواهد شد در
  . نخواهند داشت دانشجويان    و ساير امور رفاهي به  تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تامين   امكان  هيچ وجه مجري، به   عالي  آموزش دانشگاهها و موسسات  .6
شهريه   عالي    آموزش  دانشگاهها وموسسات   باشدوساير   غيردولتي مي  الي غير انتفاعي و   هاي مجازي در موسسات آموزش ع      جدول شهريه ذيل مختص به دوره      .7

  . هاي مجازي خودرا بر اساس مصوبه هيات امنا دانشگاه اخذ خواهند نمود دوره
  غيرانتفاعي مجازي موسسات آموزش عالي غيردولتي ومربوط به هاي مختلف تحصيلي  جدول شهريه رشته

  شهريه متغير هر واحد
 گروه آموزشي 

  ابتشهريه ث
 )ريال(هر نيمسال 

 )ريال(عملي  )ريال(نظري 

  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

  هاي مجازي مربوط به دورهيلي هاي مختلف تحص رشته ضوابط پذيرش  وشرايطجدول 
  ضوابط پذيرش  وشرايط نام موسسه پذيرنده

  دانشكده علوم  حديث

. آشنايي با رايانـه و مهارتهـاي اسـتفاده از شـبكه اينترنـت             ).موادومنابع مصاحبه علمي متعاقباًاعالم خواهدشد    (مصاحبه  موفقيت در   
  .امكان دسترسي مناسب به اينترنت

آزمونهاي پايـان   برگزاري  .دانشكده مدرك رسمي موردتاييدوزارت علوم،تحقيقات وفناوري اعطاخواهدشد      آموختگان اين     به دانش 
اسـتفاده از دروس الكترونيكـي      .هرنميسال تحصيلي وكارگاههاي توجيهي حضوري درمحل نمايندگيهاي دانشكده درسراسركـشور         

 مباحثه كه ازطريـق پايگـاه اينترنتـي دانـشكده بـه نـشاني             تاالرهاي گفتگوو :اي وتعاملي وابزارهاي كمك آموزشي مانند       چندرسانه
http://vu.hadith.ac.ir    پشتيباني و خدمات آموزشي آنالين وگفتگوي زنده بـا اسـتادان ومـسئوالن            . قابل مشاهده وبررسي است .

برخورداري ازتخفيف درشهريه تحـصيلي بـراي   . شبكه اينترنتتهيه آنالين جزوات ولوح فشرده دروس باهدف كاهش وابستگي به      
  .برخورداري از معافيت تحصيلي و ديگر تسهيالت مرسوم در مراكز آموزش عالي مشابه. دانشجويان ممتازوديگرافرادواجدشرايط

  دانشگاه اصفهان
 خوابگـاه،    مسئوليتي درقبـال تـامين     پذيرش دانشجو دررشته هاي مجازي ازطريق مصاحبه انجام خواهدگرفت ودانشگاه هيچ گونه           

سـاير  و،وام تحـصيلي    )درزمان برگـزاري امتحانـات وسـايرمواقعي كـه نيازبـه حضوردانشجودرانـشگاه اسـت              (محل اسكان،تغذيه 
  .اموررفاهي دانشجويان نخواهد داشت 

دانــشگاه سيــستان و  
  بلوچستان

 باشد ديگرمجازنميتحصيل همزمان دردانشگاههاي    .يلي صادرمي گردد  مي باشندمعافيت تحص  خدمت نظام وظيفه    كه مشمول   مردبراي داوطلبان   
وشركت درامتحانـات پايـان تـرم حـضوري         م  دروس بطورالكترونيكي ارائه مي شودوحضوردانشجويان دريك هفته مشاوره حضوري درطول تر          

 – ريال   000/605شهريه هر واحد نظري     – ريال 000/575/3 ثابت هر نيمسال  شهريه  :بلغ شهريه دررشته مديريت فناوري    م. الزامي مي باشد  
   مي باشد ريال000/650/1پايان نامه هرواحدشهريه 

   از داوطلبان مصاحبه بعمل خواهد آمد.دانشگاه شرايط وضوابط خاصي براي پذيرش دانشجو ندارد   دانشگاه شهيد بهشتي

  دانشگاه قم
نصاب نمره الزم مصاحبه را كسب كـرده باشـند بـه ترتيـب              مصاحبه بعمل مي آورد وافرادي كه حد      دانشگاه قم ازمعرفي شدگان     

نحوه گزينش وانجام مصاحبه متعاقباًاز طريق سايت اينترنتي دانشكده مجازي قـم بـه              .اولويت وبراساس ظرفيت پذيرش مي شوند     
  اطالع داوطلبان خواهد رسيد به  Http://vu.qom.ac.irآدرس 

زش عـالي   وموسسه آم 
ــر    ــاعي و غي ــر انتف غي

 -فارابي مجازي دولتي 
  مهرشهر كرج

ــي     ــون درس ــددرك مت ــسي درح ــان انگلي ــنائي بازب ــتفاده     .آش ــات درحداس ــاوري اطالع ــاي كامپيوتروفن ــا مهارته ــنائي ب آش
غيرحـضوري ياحـضوري باتـشخيص      «شركت درمصاحبه اختصاصي  .ثبت نام اينترنتي درسايت پذيرش موسسه     .ازكامپيوترواينترنت

آدرس سـايت  ) 7(0261-3409067تلفـن تمـاس    . 631شـرقي شـماره     100خ-ريبلوارشـهردا -مهرشهركرج:آدرس. »موسسه
   ir.ac.farabi.www ، ir.ac.iui.www ، ir.iui.wwwموسسه 

عـالي   زشوموسسه آم 
غيردولتي غيرانتفاعي و 

  مهرالبرزتهرانمجازي 
  . پژوهشي وتجربي با ارائه مدارك مرتبط – اينترنت وزبان انگليسي ودارابودن سوابق علميهپايه كامپيوتروتسلط بمهارت 
  .اعالم مي گردد   www.mehralborz.ac.irنوع مصاحبه واطالعات تكميلي از طريق آدرس اينترنتي تاريخ و

زش عـالي   وموسسه آم 
ــر ان ــر  غي ــاعي و غي تف
ــي ــازيدولت ــور  مج  ن
   تهران-طوبي

   .موسسه شرايط وضوابط خاصي براي پذيرش دانشجو ندارد  . مصاحبه بعمل خواهد آمد از متقاضيان كدرشته محلهاي موسسه
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  :)الملل بينهاي  دوره( دانشگاهها وموسسات آموزش عالي تحصيلي ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته هاي مختلف  شرايط و .18
  . نمايند الملل را نيز انتخاب هاي بين هاي تحصيلي دوره شتهرتوانند  مي)   كارنامه5براساس رديف (انتخاب رشته  به  مجازداوطلبان   كليه.1
  واجـد    اسـت   زمالملـل ال    هاي بين    پذيرنده دانشجو در دوره      عالي   آموزش  دانشگاهها و موسسات     دركد رشته محلهاي تحصيلي      تحصيل   متقاضي  داوطلبان.2

   عمـومي    وظيفـه   بوده و از لحاظ مقررات    )   يك  راهنماي شماره   دفترچه   4و3 ، 2صفحات  2 -2و  2 -1مندرج در بندهاي    شرايط  (و اختصاصي     شرايط عمومي   
  . باشند  نداشته منعي

ـ   عـالي   آموزش  داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاهها و موسسات    .3 شـوند   الملـل پذيرفتـه مـي    هـاي بـين   ده دانـشجو در دوره  پذيرن
  .،براساس آيين نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود

 چند برابر به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنـده  بصورتضي اين رشته محلها الملل به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقا     هاي بين    پذيرش در رشته هاي دوره     .4
 صـفحه يـك آمـده       2 بند   2كه توضيح آن در تبصره      (هاي بورسيه و شرايط خاص        اسامي چند برابر ظرفيت معرفي شدگان رشته      . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد       اين دوره 

  .الملل ندارند هاي بين مناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محلهاي دورهض. در سايت سازمان درج خواهد شد) است
  . داوطلبان مي توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا موسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند.5

  الملل هاي بين دورهمربوط به هاي مختلف تحصيلي  شهريه رشتهشرايط، ضوابط پذيرش و جدول 

  
 

  شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه  دانشگاهنام 

  دانشگاه تهران

 در آزمـون    550 يـا    IELTS در آزمـون     5/5 يـا    TOFEL در آزمـون     550 يـا    utest در آزمـون     75دارا بودن حداقل نمـره      .2،مصاحبه حضوري .1
TOLIMO .توجه :utest       الملـل كـيش دانـشگاه     شتن حداقل نمره زبان واحد بـين  درصورت ندا .( آزمون استاندارد زبان انگليسي دانشگاه تهران است

تهران ازداوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد آورد و درصورت عدم كسب حداقل نمره زبان قابل قبول، كالسهاي زبان بصورت فشرده با هزينه داوطلبان             
باشـد و     محل تحصيل در جزيره كـيش مـي        .3.)باشد  زبان مي پذيرش قطعي اين دسته از داوطلبان منوط به كسب حداقل نمره قبولي             . نمايد  برگزار مي 

 در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر، دروس پايه و پيشنياز با هزينه دانشجويان ارائـه               .4 .ها الزامي است    حضور دركالس 
، گـروه   ) ريـال  500/162/1 و   ريال375/21 /000( گروه هنر  شهريه متغييربراي هر واحد نظري يا عملي به ترتيب براي          ثابت و شهريه   .5. گردد  مي

( ، وگـروه فنـي مهندسـي    ) ريـال  500/162/1 ريـال و     000/375/21(گروه علـوم پايـه      ،  ) ريال 500/162/1و  ريال   000/000/18(علوم انساني   
  .مي باشد)  ريال500/162/1 ريال و000/500/22

ــشگاه  دانـــــ
ــستان  سيـــــ

 وبلوچستان

 آمد و در صورت نداشتن حد نصاب الزم، دانشجويان بايد   واهدگان قبل از ثبت نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي به عمل خ            از كليه پذيرفته شد   . 1
 ريال 8000000شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي   . 2. بگذرانند تيبه مدت يك ترم زبان انگليسي را در نيمسال اول تحصيلي زير نظر دانشگاه با موفق               

  ريال خواهد بود كه سـاليانه شـامل          2000000 ريال و عملي و پروژه       1800000 هر واحد درسي با توجه به دروس نظري و تئوري            و شهريه به ازاي   
مبلـغ شـهريه شـامل      .ب،  . شهريه هر واحد درس پيشنياز يا جبراني معادل شهريه دوره هاي كارشناسي نوبت دوم  اسـت                 .الف. افزايش مي گردد   10%

 پرداخت شهريه ثابت در هر      .ج،  .شود وسايرهزينه هاي دانشجوييودرصورت نيازآموزش وآزمون زبان نمي       ذهاب،تغذيه،كتابهزينه هاي مسكن،اياب و   
 در صـورت انـصراف و يـا    .د، .نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو درمرخصي تحصيلي باشدويا درواحدهاي جبراني ثبت نـام كـرده باشـد               

ـ يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجـوه دريـافتي از دانـشجو بابـت شـهريه ثابـت و متغ      اخراج دانشجو از دوره در هر     بـه وي مـسترد نخواهـد    ري
  مراجعه نمايندwww.usb.ac.ir/inter مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت داوطلبان.شد

ــشگاه  دانـــــ
صنعتي خواجه  
نـــــصيرالدين 

  طوسي

توسط دانشگاه از هاي تكميلي  آزمونانجام  قدرت پس از –رشته مهندسي برق و پذيرش نهايي در باشد  ان مياين دوره مشترك با دانشگاه هانوفر آلم     
 كسب اطالعات بيشتر مي توانند به سايت دانشگاه به براي  ضمناً داوطلبان .گيرد معرفي شده از طرف سازمان سنجش صورت ميسه برابر ظرفيت بين 

  . يندمراجعه نما WWW.kntu.ac.irآدرس 

ــشگاه  دانـــــ
 صنعتي شريف

پـرديس بـين    " به دانش آموختگان درپرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در جزيره كيش دانشنامه رسمي دانشگاه صنعتي شـريف بـا قيـد                        .1
 ثابـت و متغيـر    تخفيـف در شـهريه  %50 رتبه هاي تعيين شده توسـط دانـشگاه    براساس پذيرفته شدگان.2 ،.اعطاء خواهد شد"  جزيره كيش  -الملل

به  قبل از تخفيف     88-89 شهريه براي رشته هاي مختلف در سال تحصيلي          .3 ،.مصوب هيات امناء دانشگاه شريف در كيش در نظر گرفته خواهد شد           
 شـهريه  - يـورو 120) معـادل ريـالي   ( شهريه متغير هر واحد درسي       - يورو 1800) معادل ريالي (شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي    : باشد شرح ذيل مي  

معادل ( شهريه متغير هر واحد جبراني       - يورو 240) معادل ريالي ( شهريه متغير هر واحد پروژه       - يورو 180) معادل ريالي (متغير هر واحد آزمايشگاهي     
  .  يورو60) ريالي
ت نيـاز آمـوزش و آزمـون زبـان     ورمبلغ شهريه شامل هزينه هاي مسكن و اياب و ذهاب و تغذيه و كتاب و ساير هزينه هاي دانشجويي و در صـ           ) الف
پرداخت شهريه ثابت درهرنيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشدو يا در واحدهاي جبراني ثبـت نـام                      )ب. شود نمي

نشجو بابـت شـهريه بـه وي    در صورت انصراف و يا اخراج دانشجو از دوره در هريك ازمراحل تحصيل و به هردليل وجوه دريافتي ازدا             ) ج. كرده باشد 
پذيرفته شدگان قبل از ثبت نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حـد نـصاب الزم                        از .4 ،.مسترد نخواهد شد  

 .5 ،.دانشگاه بگذرانند دانشجويان بايدواحدهاي جبراني زبان رادرنيمسال اول تحصيلي زيرنظر       )TOEFL يا معادل آن در    IELTS در آزمون    5معادل  (
اه صنعتي شـريف در تهـران ممنـوع         انتقال ياميهمان شدن پذيرفته شدگان در پرديس بين الملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هر شرايطي به دانشگ                 

  مراجعه نمايندhttp://kish.sharif.eduعالقمندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به آدرس الكترونيكي .باشد مي

 حـضوري تمـام وقـت و در منطقـه آزاد            بـصورت  دوره تحصيل    .2،   الملل اعطا مي شود    نيواحدب- به دانش آموختگان مدرك رسمي دانشگاه گيالن       .1
منـع قـانوني    نداشـتن   بشرط   ،. نظام وظيفه كشور معافيت تحصيلي صادر خواهد شد        قوانين ايراني مطابق    مرد براي دانشجويان    .3،  .بندرانزلي خواهدبود 

كـسب  .5، . پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين وضوابط دانشگاه و پرديس بين المللـي خواهنـد بـود              .4،ادامه تحصيل ازلحاظ خدمت وظيفه عمومي     
  )كسب حداقل نمره زبان مي باشد صورت مشروط انجام مي گرددوثبت نام قطعي منوط بهصورت پذيرش بغيرايندر( TOFELازآزمون 500نمره

    
  ) ريال(شهريه ثابت

متغير هرواحد شهريه 
  نظري

متغير هرواحـد   شهريه   
  عملي

ــهريه  ــه ش ــان نام  پاي
  هرواحد

جبرانـــي شـــهريه 
  هرواحد

 MBAمــــــــديريت 
   000/125/6    000/450/2   000/925/1   000/375/11  حقوق خصوصيو

  
000 /825  

  انشگاه گيالند

ــاري  ــي ومعمـ  مهندسـ
  000/900   000/125/6   000/625/2  000/800/1  000/250/12  مكانيك خاك-عمران
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   كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم انساني-1جدول شماره 
  )1كدگرايش(ـ زبان وادبيات فارسي1101

كدمحل   دانشگاه محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  1001  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  1002  دانشگاه اروميه  15  -  

  روزانه  1003  دانشگاه اروميه  -  20  شيوه آموزش محور
  روزانه  1004  دانشگاه اصفهان  13  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1005  )س (دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن
  روزانه  1006  دانشگاه ايالم  6  -  
  روزانه  1007  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  1008  دانشگاه بيرجند  20  -  
  روزانه  1009  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1010  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  1011  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1012  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  1013  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  1014  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  1015  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1016  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  10  -  
  روزانه  1017  دانشگاه تهران  24  -  
  روزانه  1018  دانشگاه زابل  5  -  
  روزانه  1019  ه زنجاندانشگا  9  -  
  روزانه  1020  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -  
  روزانه  1021  دانشگاه شهركرد  10  -  

  روزانه  1022  گاه شهيدباهنركرماندانش  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1023  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1024  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1025  رازدانشگاه شي  15  -  
  روزانه  1026  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  

  روزانه  1027  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1028  ه فردوسي مشهددانشگا  12  -  

  روزانه  1029  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1030  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  1031  دانشگاه كاشان  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1032  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  1033  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  1034  خرم آباد-رستاندانشگاه ل  8  -  
  روزانه  1035  بابلسر-دانشگاه مازندران  11  -  
  روزانه  1036  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  روزانه  1037  بندرعباس-گاه هرمزگاندانش  5  -  
  روزانه  1038  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  6  -  
  روزانه  1039  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  1040  زددانشگاه ي  8  -  
  روزانه  1041  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  6  -  
  روزانه  1042  مركز آموزش عالي كازرون  5  -  

  روزانه  1043  علوم انساني ومطالعات فرهنگيپژوهشگاه   10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1044  دانشگاه اراك  6  -  
  شبانه  1045  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  1046  )س (ادانشگاه الزهر  7  -  فقط زن
  شبانه  1047  دانشگاه ايالم  10  -  
  شبانه  1048  دانشگاه بيرجند  10  -  
  شبانه  1049  ينـقزو)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1050  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  1051  دانشگاه تبريز  1  -  ورشيوه آموزش مح
  شبانه  1052  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  1053  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  1054  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  شبانه  1055  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1056  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1057  سبزواردانشگاه تربيت معلم   10  -  
  شبانه  1058  دانشگاه تهران  24  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1059  دانشگاه زابل  2  -  
  شبانه  1060  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  1061  دانشگاه سمنان  25  -  
  شبانه  1062  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  

  شبانه  1063  دانشگاه شهركرد  13  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1064  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
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  )1گرايشكد(ـ زبان وادبيات فارسي1101ادامه 
كدمحل   دانشگاه محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1065  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1066  دانشگاه شيراز  5  -  

  شبانه  1067  ازدانشگاه شير  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1068  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  24  

  شبانه  1069  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  ه آموزش محورشيو
  شبانه  1070  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1071  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1072  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1073  دانشگاه كاشان  3  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  1074  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  1075  خرم آباد-دانشگاه لرستان  -  11  
  شبانه  1076  بابلسر-شگاه مازندراندان  11  -  
  شبانه  1077  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  شبانه  1078  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  1  -  
  شبانه  1079  رفسنجان-)عج (انشگاه ولي عصرد  -  8  
  شبانه  1080  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  1081  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  1082  شهرمجتمع آموزش عالي ايران  6  -  
  شبانه  1083  مركز آموزش عالي كازرون  5  -  
  نيمه حضوري  1084  دانشگاه اروميه  12  -  
  نيمه حضوري  1085  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  

  نيمه حضوري  1086  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه
  نيمه حضوري  1087  ه عالمه طباطباييدانشگا  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  پيام نور  1088  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  25  -  
  پيام نور  1089  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  25  -  
  پيام نور  1090  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  
  پيام نور  1091  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  20  -  
  پيام نور  1092  دانشگاه پيام نورمركزبابل  25  -  
  پيام نور  1093  دانشگاه پيام نورمركزبجنورد  20  -  
  رپيام نو  1094  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  20  -  
  پيام نور  1095  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1096  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  پيام نور  1097  دانشگاه پيام نورمركزرشت  20  -  
  پيام نور  1098  مركزساريدانشگاه پيام نور  20  -  
  پيام نور  1099  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  20  -  
  پيام نور  1100  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  20  -  
  پيام نور  1101  شگاه پيام نورمركزكرماندان  20  -  
  پيام نور  1102  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  

  )1كدگرايش(ـ ادبيات تطبيقي1101
  روزانه  1103  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي
  شبانه  1104  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي

  )2كدگرايش(ـ ادبيات مقاومت1101
  روزانه  1105  دانشگاه سمنان  3  -  

  روزانه  1106  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1107  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  1108  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(ـ جغرافياي طبيعي1102

  روزانه  1109  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1110  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقد خوابگاه-گرايش ژئومورفولوژي

  روزانه  1111  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1112  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ژئومورفولوژي
  روزانه  1113  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1114  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش ژئومورفولوژي
  روزانه  1115  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1116  بريزدانشگاه ت  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ژئومورفولوژي
  روزانه  1117  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش اقليم شناسي

  روزانه  1118  اندانشگاه تربيت معلم تهر  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص-ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  گرايش 
  روزانه  1119  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1120  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  گرايش ژئومورفولوژي
  روزانه  1121  دانشگاه تهران  6  -  گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1122  دانشگاه تهران  6  -  گرايش ژئومورفولوژي

  روزانه  1123  نشاهدانشگاه رازي كرما  2  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1124  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
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 )1كدگرايش(ـ جغرافياي طبيعي1102ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1125  دانشگاه زنجان  6  -  محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي 
  روزانه  1126  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1127  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  زش محورشيوه آمو-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1128  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1129  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي

  روزانه  1130  اردبيل-ق اردبيليدانشگاه محق  10  -  گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1131  دانشگاه يزد  5  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  شبانه  1132  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش اقليم شناسي
  شبانه  1133  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش ژئومورفولوژي
  شبانه  1134  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي 
  شبانه  1135  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ژئومورفولوژي
  شبانه  1136  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت-گرايش ژئومورفولوژي

  شبانه  1137  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص-گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي
  شبانه  1138  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  ه آموزش محورشيو- فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يطي محيزي دربرنامه رمي اقلشيگرا
  شبانه  1139  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يطي محيزي در برنامه ري ژئومورفولوژشيگرا

  شبانه  1140  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  گرايش اقليم شناسي
  شبانه  1141  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش ژئومورفولوژي
  شبانه  1142  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش اقليم شناسي
  شبانه  1143  اندانشگاه تهر  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ژئومورفولوژي

  شبانه  1144  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1145  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1146  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1147  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1148  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1149  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1150  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -   فاقدخوابگاه-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  شبانه  1151  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -  فاقدخوابگاه-ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  گرايش 
  شبانه  1152  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  يطي محيزي در برنامه ري ژئومورفولوژشيگرا

  شبانه  1153  دانشگاه يزد  3  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  نيمه حضوري  1154  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش اقليم شناسي
  نيمه حضوري  1155  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش ژئومورفولوژي

  پيام نور  1156  رمركزاروميهدانشگاه پيام نو  8  -  
  پيام نور  1157  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  

  غيرانتفاعي  1158   چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان  10  -  گرايش اقليم شناسي
  غيرانتفاعي  1159   چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان  10  -  گرايش ژئومورفولوژي

  )1كدگرايش(ريسم برنامه ريزي تو-ـ جغرافيا1102
  روزانه  1160   اصفهاندانشگاه  8  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1161  دانشگاه تهران  5  -  باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1162  دانشگاه زنجان  3  -  تسلط به زبان انگليسي-باضرايب جغرافياي طبيعي 
  روزانه  1163  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  باضرايب جغرافياي طبيعي

  روزانه  1164  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-ب جغرافياي طبيعيباضراي
  شبانه  1165  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جغرافياي طبيعي
  شبانه  1166  دانشگاه زنجان  2  -  تسلط به زبان انگليسي-باضرايب جغرافياي طبيعي 
  شبانه  1167  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  باضرايب جغرافياي طبيعي
  شبانه  1168  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور-باضرايب جغرافياي طبيعي

  )2كدگرايش(ـ جغرافياوبرنامه ريزي روستايي1102
  روزانه  1169  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1170  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-حورشيوه آموزش م
  روزانه  1171  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  1172  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  1173  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1174  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1175  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  1176  دانشگاه زابل  5  -  
  روزانه  1177  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  1178  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1179  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  آموزش محورشيوه 
  روزانه  1180  شگاه شهيدبهشتيدان  8  -  
  روزانه  1181  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  1182  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  1183  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  1184  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1185  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه-هران تليمحل تحص



 19صفحه 

  )2كدگرايش(ـ جغرافياوبرنامه ريزي روستايي1102ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  1186  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1187  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1188  دانشگاه زابل  2  -  
  شبانه  1189  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  1190  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  1191  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1192  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  1193  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  5  -  
  پيام نور  1194  دانشگاه پيام نورمركزبيرجند  20  -  
  پيام نور  1195  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  20  -  
  پيام نور  1196  دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس  20  -  

  )3كدگرايش(اوبرنامه ريزي شهريـ جغرافي1102
  روزانه  1197  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1198  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1199  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  1200  شگاه تبريزدان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1201  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  1202  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1203  دانشگاه زابل  5  -  
  روزانه  1204  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  1205  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1206  دانزاه-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1207  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  1208  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1209  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  1210  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  
  روزانه  1211  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  1212  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  1213  دانشگاه تبريز  1  -  

  انهشب  1214  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1215  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1216  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1217  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  1218  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1219  دانشگاه زابل  2  -  
  شبانه  1220  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  1221  زاهدان-اه سيستان وبلوچستاندانشگ  3  -  

  شبانه  1222  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1223  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  شبانه  1224  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1225  دانشگاه يزد  2  -  

  شبانه  1226  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1227  دانشگاه پيام نورمركزبروجن  6  -  
  پيام نور  1228  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1229  دانشگاه پيام نورمركزرشت  25  -  
  پيام نور  1230  )استان يزد(دانشگاه پيام نورمركزرضوانشهرصدوق  20  -  
  پيام نور  1231  دانشگاه پيام نورمركزساري  20  -  

  )4كدگرايش(ـ جغرافياي سياسي1102
  روزانه  1232  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  1233  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1234  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  1235  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  1236  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  1237  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1238  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش(ـ جغرافياي نظامي1102
  روزانه  1239  ) ع(دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي1103
  روزانه  1240  دانشگاه تبريز  3  -  

  روزانه  1241  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1242  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  گرايش مطالعات منابع آب وخاك

  روزانه  1243  دانشگاه تهران  3  -  



 20صفحه 

  )1كدگرايش(ـ سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي1103 ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1244  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش منابع آب وخاك
  روزانه  1245  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  1246  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  1247  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1248  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1249  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  )1كدگرايش(ـ زبان وادبيات عرب1104

  روزانه  1250  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  1251  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1252  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-رشيوه آموزش محو
  روزانه  1253  )س (هرادانشگاه الز  3  -  فقط زن

  روزانه  1254  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  1255  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  1256  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش ادبيات عربي
  روزانه  1257  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  1258  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1259  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  1260  دانشگاه تهران  15  -  
  روزانه  1261  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  1262  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1263  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  1264  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  1265  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1266  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1267  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  روزانه  1268  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1269  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  1270  دانشگاه كاشان  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1271  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  1272  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  1273  دانشگاه يزد  7  -  

  روزانه  1274  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1275  دانشگاه اراك  5  -  

  شبانه  1276  )س (دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  1277  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1278  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  10  -  

  شبانه  1279  دانشگاه تربيت معلم تهران  -  7  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1280  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1281  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  شبانه  1282  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1283  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  شبانه  1284  دانشگاه سمنان  20  -  
  شبانه  1285  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  شبانه  1286  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1287  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1288  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1289  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1290  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1291  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1292  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-آموزش محورشيوه 
  شبانه  1293  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1294  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1295  دانشگاه كاشان  3  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  1296  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  
  شبانه  1297  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  شبانه  1298  دانشگاه يزد  3  -  
  نيمه حضوري  1299  لم سبزواردانشگاه تربيت مع  5  -  

  )2كدگرايش(ـ مترجمي زبان عربي1104
  روزانه  1300  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1301  گاه اصفهاندانش  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1302  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  روزانه  1303  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  1304  هراندانشگاه ت  5  -  محل تحصيل قم



 21صفحه 

 )2كدگرايش(ـ مترجمي زبان عربي1104ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات نيمسالظرفيت 

 دوره تحصيل

  شبانه  1305  ـقزوين)ره (انشگاه بين المللي امام خميني د  3  -  
  شبانه  1306  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  

  شبانه  1307  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1308  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  )1كدگرايش(ـ علوم اقتصادي1105
  روزانه  1309  دانشگاه اروميه  9  -  

  روزانه  1310  دانشگاه اصفهان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1311  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1312  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  1313  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  
  روزانه  1314  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  1315  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1316  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  1317  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  1318  دانشگاه تهران  5  -  گرايش اقتصادمحيط زيست
  روزانه  1319  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  روزانه  1320  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  1321  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  

  روزانه  1322  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1323  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1324  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  1325  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  1326  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  1327  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  روزانه  1328  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1329  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1330  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش اقتصادمحيط زيست
  روزانه  1331  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  1332  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-ش اقتصادمحيط زيستگراي
  روزانه  1333  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  1334  بابلسر-دانشگاه مازندران  16  -  
  روزانه  1335  دانشگاه يزد  4  -  

  روزانه  1336  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  8  -  فاقدخوابگاه-گرايش اقتصادنظري
  شبانه  1337  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  1338  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  1339  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  1340  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1341  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  1342  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1343  دانشگاه تهران  5  -  اهفاقدخوابگ-گرايش اقتصادمحيط زيست

  شبانه  1344  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  1345  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  1346  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  

  شبانه  1347  زاهدان-ندانشگاه سيستان وبلوچستا  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1348  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1349  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  
  شبانه  1350  ان اهوازدانشگاه شهيدچمر  3  -  
  شبانه  1351  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  1352  دانشگاه شيراز  3  -  وزش محورشيوه آم
  شبانه  1353  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  1354  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1355  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1356  انشگاه عالمه طباطباييد  -  12  گرايش اقتصادمحيط زيست
  شبانه  1357  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  شبانه  1358  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش اقتصادمحيط زيست
  شبانه  1359  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1360  بابلسر-دانشگاه مازندران  14  -  
  شبانه  1361  دانشگاه يزد  2  -  

  شبانه  1362  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  ينيمه حضور  1363  دانشگاه اروميه  6  -  
  پيام نور  1364  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  
  پيام نور  1365  دانشگاه پيام نورمركزبابل  8  -  
  پيام نور  1366  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1367  )واحدكرج(ندانشگاه پيام نورمركزتهرا  20  -  



 22صفحه 

  )1كدگرايش(ـ علوم اقتصادي1105ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات فيت نيمسالظر

 دوره تحصيل

  غيرانتفاعي  1368  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  1369  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  ي دفترچهشرايط درانتها-نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  1370  اصفهان-ه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهانيموسس  15  -  
  فاعيغيرانت  1371  نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  15  -  

  بين الملل  1372  دانشگاه تهران  20  -  محل تحصيل جزيره كيش
  بين الملل  1373  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  محل تحصيل شهرستان چابهار

  )1كدگرايش(ـ اقتصاداسالمي1105
  روزانه  1374   علوم اقتصاديدانشكده  10  -  باضرايب علوم اقتصادي

  )1كدگرايش(ـ ديپلماسي درسازمانهاي اقتصادي بين المللي1105
  روزانه  1375  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم اقتصادي-فقط زن
  زانهرو  1376  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم اقتصادي-فقط مرد

  )2كدگرايش(ـ توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي1105
  روزانه  1377  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1378  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1379  )س (دانشگاه الزهرا  -  10  فقط زن

  روزانه  1380  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  
  زانهرو  1381  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  1382  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1383  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1384  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  1385  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1386  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  وزانهر  1387  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  1388  )س (دانشگاه الزهرا  -  10  فقط زن
  شبانه  1389  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  1390  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1391  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1392  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  1393  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1394  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1395  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1396  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  ابگاهفاقدخو-شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(ـ برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي1105

  روزانه  1397  دانشگاه شهيدبهشتي  -  8  
  روزانه  1398  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  
  شبانه  1399  دانشگاه شهيدبهشتي  -  2  
  شبانه  1400  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  

  )4كدگرايش(ـ اقتصادانرژي1105
  روزانه  1401  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  1402  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  1403  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  6  -  با همكاري مشترك دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  1404  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  1405  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  1406  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1407  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106
  روزانه  1408  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  1409  دانشگاه بيرجند  8  -  

  روزانه  1410  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  12  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  1411  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  1412  دانشگاه كردستان  8  -  
  شبانه  1413  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  1414  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  

  شبانه  1415  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  نيمه حضوري  1416  دانشگاه اروميه  6  -  گرايش فيزيولوژي ورزشي

  پيام نور  1417  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  )2كدگرايش(فيزيولوژي ورزشي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106

  روزانه  1418  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  1419  دانشگاه اروميه  4  -  

  روزانه  1420  نشگاه اصفهاندا  15  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1421  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن



 23صفحه 

  )2كدگرايش(فيزيولوژي ورزشي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1422  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  1423  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  1424  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1425  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  1426  رسدانشگاه تربيت مد  5  -  
  روزانه  1427  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  1428  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  1429  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1430  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  1431  دانشگاه شهركرد  3  -  

  روزانه  1432  انشگاه شهيدباهنركرماند  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1433  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1434  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  1435   شيرازدانشگاه  7  -  
  روزانه  1436  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  1437  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  
  روزانه  1438  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  
  روزانه  1439  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  شبانه  1440  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  1441  دانشگاه اروميه  3  -  

  شبانه  1442  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  1443  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  1444  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1445  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  

  شبانه  1446  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1447  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1448  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  1449  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1450  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1451  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1452  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1453  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  1454  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1455  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1456  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1457  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  1458  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  

  بين الملل  1459  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل جزيره كيش
  )3كدگرايش(بيومكانيك ورزشي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106

  روزانه  1460  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  )4كدگرايش(رفتارحركتي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106

  روزانه  1461  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  1462  دانشگاه اروميه  3  -  

  روزانه  1463  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1464  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  1465  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1466  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  

  روزانه  1467  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1468  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1469  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1470  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  1471  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  1472  دانشگاه اروميه  1  -  

  شبانه  1473  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1474  راندانشگاه تربيت معلم ته  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1475  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1476  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  

  شبانه  1477  هنركرماندانشگاه شهيدبا  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1478  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  1479  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1480  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  نيمه حضوري  1481  دانشگاه اروميه  5  -  
  بين الملل  1482  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل جزيره كيش



 24صفحه 

  )5كدگرايش(حركات اصالحي و آسيب شناسي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106
كدمحل  لدانشگاه محل تحصي اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1483  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  1484  دانشگاه اصفهان  15  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1485  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  محدوديت خوابگاه-ج كرليمحل تحص

  روزانه  1486  شگاه تهراندان  3  -  
  روزانه  1487  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  

  روزانه  1488  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1489  ه فردوسي مشهددانشگا  5  -  
  روزانه  1490  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  1491  دانشگاه اراك  2  -  

  شبانه  1492  گاه تربيت معلم تهراندانش  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1493  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1494  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1495  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  

  شبانه  1496  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1497  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1498  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  1499  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  

  بين الملل  1500  انشگاه تهراند  10  -  محل تحصيل جزيره كيش
  )6كدگرايش(مديريت ورزشي-ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106

  روزانه  1501  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  1502  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1503  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  1504  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  1505  ربيت مدرسدانشگاه ت  5  -  
  روزانه  1506  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  1507  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1508  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  1509  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1510  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1511  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  1512  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1513  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  1514  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  1515  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  1516  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  1517  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  1518  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1519  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1520  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1521  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1522  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  شبانه  1523  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1524  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  1525  اطباييدانشگاه عالمه طب  -  12  

  شبانه  1526  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1527  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1528  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  1529  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  
  شبانه  1530  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  نيمه حضوري  1531  دانشگاه اروميه  9  -  
  پيام نور  1532  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  8  -  
  غيرانتفاعي  1533  آمل-موسسه غيرانتفاعي شمال  15  -  

  بين الملل  1534  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل جزيره كيش
  )1كدگرايش(تاريخ ايران باستان-ـ تاريخ 1107

  روزانه  1535  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  1536  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(تاريخ ايران اسالمي-ـ تاريخ 1107
  روزانه  1537  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  1538  وميهدانشگاه ار  2  -  

  روزانه  1539  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1540  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1541  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  روزانه  1542  دانشگاه بيرجند  8  -  



 25صفحه 

 )2كدگرايش(تاريخ ايران اسالمي-ـ تاريخ 1107ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  زانهرو  1543  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1544  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  1545  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1546  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  1547  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1548  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  1549  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  12  -  

  روزانه  1550  زاهدان-لوچستاندانشگاه سيستان وب  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1551  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1552  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1553  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  1554  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  1555  خرم آباد-دانشگاه لرستان  7  -  

  روزانه  1556  ي ومطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1557  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  1558  دانشگاه اروميه  6  -  

  شبانه  1559  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  شبانه  1560  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  1561  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1562  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  1563  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1564  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  ه وتسهيالتفاقدخوابگا
  شبانه  1565  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1566  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1567  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  1568  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1569  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1570  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1571  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1572  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1573  خرم آباد-دانشگاه لرستان  -  10  
  پيام نور  1574  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  

  )3كدگرايش(العات خليج فارسمط-ـ تاريخ1107
  روزانه  1575  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  1576  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  
  روزانه  1577  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  

  شبانه  1578  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1579  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  

  )3گرايشكد(مطالعات قفقاز و آسياي مركزي-ـ تاريخ1107
  روزانه  1580  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  1581  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  )3كدگرايش(اسناد ومدارك آرشيوي-ـ تاريخ1107

  روزانه  1582  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  1583  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(تاريخ انقالب اسالمي-ـ تاريخ1107
  روزانه  1584  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  1585  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1586  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  1587  وانقالب اسالمي)س(كده امام خميني پژوهش  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )5كدگرايش(تاريخ اسالم-ـ تاريخ 1107

  روزانه  1588  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1589  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1590  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  1591  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1592  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  1593  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1594  دانشگاه شيراز  5  -  

  روزانه  1595  دانشگاه مذاهب اسالمي  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1596  دانشگاه مذاهب اسالمي  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  1597  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  شبانه  1598  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1599  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت



 26صفحه 

 )5كدگرايش(تاريخ اسالم-ـ تاريخ 1107ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  1600  دانشگاه تربيت معلم تهران  -  12  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1601  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1602  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1603  انشگاه شيرازد  2  -  

  شبانه  1604  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1605  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1606  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )6كدگرايش(تاريخ تشيع-ـ تاريخ 1107
  پيام نور  1607  كزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورمر  20  -  
  پيام نور  1608  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  
  پيام نور  1609  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  

  )6كدگرايش(ـ مطالعات تاريخ تشيع1107
  غيرانتفاعي  1610  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باضرايب تاريخ تشيع

  )7كدگرايش(تاريخ عمومي جهان-ـ تاريخ 1107
  روزانه  1611  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  1612  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1613  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  شبانه  1614  ه تبريزدانشگا  1  -  

  شبانه  1615  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(مردم شناسي-تماعي ـ علوم اج1108

  روزانه  1616  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  1617  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  1618  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(جمعيت شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108

  روزانه  1619  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1620  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  1621  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1622  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1623  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1624  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  1625  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1626  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(جامعه شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108

  روزانه  1627  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  هروزان  1628  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1629  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  1630  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  1631  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  1632  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1633  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  1634  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1635  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  1636  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1637  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  1638  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  1639  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1640  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  زش محورشيوه آمو
  روزانه  1641  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  1642  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  1643  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  روزانه  1644  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  1645  دانشگاه يزد  8  -  

  هشبان  1646  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  1647  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  1648  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1649  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  1650  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1651  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  1652  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1653  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  1654  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1655  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور



 27صفحه 

 )3كدگرايش(جامعه شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  1656  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  1657  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  1658  دانشگاه يزد  4  -  

  شبانه  1659  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1660  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1661  )واحدپرند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  پيام نور  1662  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  

  غيرانتفاعي  1663  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1664  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  دفترچهشرايط درانتهاي -فقط مرد

  غيرانتفاعي  1665  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  
  )3كدگرايش(ـ شيعه شناسي1108

  روزانه  1666  دانشگاه قم  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فاقدخوابگاه-باضرايب جامعه شناسي- فقط مرد-گرايش جامعه شناسي
  )3كدگرايش(ـ فلسفه علوم اجتماعي1108

  غيرانتفاعي  1667  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  يط درانتهاي دفترچهشرا-باضرايب جامعه شناسي-فقط مرد
  )4كدگرايش(توسعه روستايي-ـ علوم اجتماعي 1108

  روزانه  1668  دانشگاه تهران  6  -  گرايش توسعه اجتماعي
  روزانه  1669  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مديريت توسعه
  شبانه  1670  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش توسعه اجتماعي
  شبانه  1671  دانشگاه تهران  6  -  خوابگاهفاقد-گرايش مديريت توسعه

  )5كدگرايش(برنامه ريزي رفاه اجتماعي-ـ علوم اجتماعي 1108
  روزانه  1672  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1673  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1674  يدانشگاه عالمه طباطباي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1675  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1676  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  1677  المه طباطباييدانشگاه ع  -  1  شيوه آموزش محور

  ورينيمه حض  1678  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه
  نيمه حضوري  1679  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  )6كدگرايش(ـ جامعه شناسي انقالب اسالمي1108
  روزانه  1680  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  1681  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1682  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1683  وانقالب اسالمي)س(ني پژوهشكده امام خمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )7كدگرايش(مطالعات فرهنگي-ـ علوم اجتماعي 1108
  روزانه  1684  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1685  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1686  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1687  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1688  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس

  )7كدگرايش(طالعات آمريكاي التينـ م1108
  روزانه  1689  شگاه تهراندان  5  -  باضرايب مطالعات فرهنگي
  شبانه  1690  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مطالعات فرهنگي

  )8كدگرايش(ـ مطالعات آمريكاي شمالي1108
  روزانه  1691  تهراندانشگاه   4  -  

  شبانه  1692  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  )9كدگرايش(انـ مطالعات جوان1108

  روزانه  1693  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  1694  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  )10كدگرايش(ـ برنامه ريزي توسعه منطقه اي1108
  روزانه  1695  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1696  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  هشبان  1697  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1698  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(ـ فرهنگ وزبانهاي باستاني1109

  روزانه  1699  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  1700  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  1701  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1702  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  1703  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1704  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  



 28صفحه 

  )1كدگرايش(ـ فرهنگ وزبانهاي باستاني1109ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1705  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  1706  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1707  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1708  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  4  -  

  روزانه  1709  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1710  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  1711  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1712  دانشگاه تهران  7  -  خوابگاهفاقد

  شبانه  1713  هنركرماندانشگاه شهيدبا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1714  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  1715  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  1716  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1717  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1718  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  حورشيوه آموزش م
  شبانه  1719  انشهرمجتمع آموزش عالي اير  4  -  

  )1كدگرايش(ـ زبان شناسي همگاني1110
  روزانه  1720  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1721  اندانشگاه اصفه  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1722  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  1723  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  1724  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  1725  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1726  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  1727  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  

  روزانه  1728  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  باهمكاري دانشگاه تهران
  روزانه  1729  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه تهران

  روزانه  1730  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  نهروزا  1731  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  1732  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  1733  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  وزانهر  1734  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1735  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  1736  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1737  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  شبانه  1738  دانشگاه بيرجند  6  -  
  شبانه  1739  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  1740  دانشگاه تهران  8  -  خوابگاهفاقد
  شبانه  1741  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  

  شبانه  1742  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  باهمكاري دانشگاه تهران
  شبانه  1743  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه تهران

  شبانه  1744  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  1745  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1746  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1747  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1748  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1749  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  1750  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  )2كدگرايش(ارسي به غيرفارسي زبانانـ آموزش زبان ف1110

  روزانه  1751  ) س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  روزانه  1752  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  1753  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1754   طباطباييدانشگاه عالمه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1755  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  1756  )س (دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  1757  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  1758  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1759  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  وزش محورشيوه آم
  شبانه  1760  گاه فردوسي مشهددانش  5  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(ـ آموزش زبان فارسي1110
  پيام نور  1761  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  زش زبان فارسي به غيرفارسي زبانانباضرايب آمو

  



 29صفحه 

  )1كدگرايش(علوم قرآن وحديث-ـ الهيات ومعارف اسالمي 1111
كدمحل   تحصيلدانشگاه محل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1762  اصفهاندانشگاه   5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1763  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1764  )س (دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  روزانه  1765  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  1766  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  1767  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  روزانه  1768  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1769  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  1770  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  1771  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  1772  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  1773  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  

  روزانه  1774  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1775  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  1776  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1777  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  

  شبانه  1778  )س (دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن
  شبانه  1779  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  1780  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  شبانه  1781  دانشگاه تربيت معلم تهران  -  7  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1782  انشگاه تربيت معلم تهراند  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1783  دانشگاه تهران  -  10  فاقدخوابگاه
  شبانه  1784  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  1785  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  1786  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  شبانه  1787  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1788  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1789  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1790  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  1791  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1792  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1793  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  1794  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  پيام نور  1795  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1796  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  

  غيرانتفاعي  1797  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1798  )اعيغيرانتف(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ علوم قرآن وحديث1111
  روزانه  1799  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1800  ييدانشگاه عالمه طباطبا  12  -  

  روزانه  1801  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1802  دانشگاه مذاهب اسالمي  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1803  دانشگاه مذاهب اسالمي  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  1804  دانشگاه يزد  7  -  انشگاه يزدمحل تحصيل واحدميبد د
  شبانه  1805  دانشگاه اراك  8  -  
  شبانه  1806  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1807  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  1808  اه عالمه طباطباييدانشگ  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1809  دانشگاه يزد  3  -  محل تحصيل واحدميبد دانشگاه يزد

  غيرانتفاعي  1810  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-فقط زن
  فاعيغيرانت  1811  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  -  10  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل در قم-فقط زن
  غيرانتفاعي  1812  )غيرانتفاعي( اصول الديندانشكده  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل قم-فقط مرد

  فاعيغيرانت  1813  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1111

  روزانه  1814  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1815  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1111
  روزانه  1816  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  درانتهاي دفترچهشرايط -باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1817  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي1111
  روزانه  1818  گاه مذاهب اسالميدانش  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1819  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط مرد



 30صفحه 

  )2كدگرايش(علوم قرآن-ـ علوم قرآني1111
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  1820  دانشكده علوم قرآني  8  -  فقط زن-محل تحصيل واحدتهران-رآن مجيدعلوم ق
  روزانه  1821  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل واحدتهران-علوم قرآن مجيد
  روزانه  1822  دانشكده علوم قرآني  8  -  فقط زن-تحصيل واحدقممحل -علوم قرآن مجيد
  روزانه  1823  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل واحدقم-علوم قرآن مجيد

  )3كدگرايش(ـ علوم حديث1111
  غيرانتفاعي  1824  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش تفسيراثري

  غيرانتفاعي  1825  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش كالم وعقايد
  غيرانتفاعي  1826  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش نهج البالغه
  يرانتفاعيغ  1827  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن-گرايش نهج البالغه

  مجازي  1828  )غيرانتفاعي(ده علوم حديثدانشك  40  -  شرايط درانتهاي دفترچه-البالغه گرايش نهج
  )4كدگرايش(ـ نهج البالغه1111

  روزانه  1829  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1830  دانشگاه كاشان  7  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  1831  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1832  دانشگاه كاشان  3  -  فاقد خوابگاه

  پيام نور  1833  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  )5كدگرايش(تفسيرقرآن مجيد-ـ علوم قرآني1111

  روزانه  1834  دانشكده علوم قرآني  8  -  فقط زن-محل تحصيل واحدتهران-تفسير قرآن مجيد
  روزانه  1835  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل واحدتهران-تفسير قرآن مجيد
  روزانه  1836  دانشكده علوم قرآني  8  -  فقط زن-محل تحصيل قم-تفسيرقرآن مجيد
  روزانه  1837  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل قم-تفسيرقرآن مجيد

  )5كدگرايش(آنـ تفسيروعلوم قر1111
  روزانه  1838  انشگاه قمد  7  -  فاقدخوابگاه- فقط زن-باضرايب تفسيرقرآن مجيد
  روزانه  1839  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه- فقط مرد-باضرايب تفسيرقرآن مجيد
  شبانه  1840  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه- فقط زن-باضرايب تفسيرقرآن مجيد
  شبانه  1841  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه- فقط مرد-باضرايب تفسيرقرآن مجيد

  )6كدگرايش(رآنـ معارف ق1111
  غيرانتفاعي  1842  )غيرانتفاعي(قم-مفيددانشگاه   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )1كدگرايش(فقه ومباني حقوق اسالمي-ـ الهيات ومعارف اسالمي 1112
  روزانه  1843  دانشگاه اروميه  2  -  

  روزانه  1844  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  1845  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1846  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  
  روزانه  1847  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  1848  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  1849  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1850  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1851  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  1852  دانشگاه فردوسي مشهد  15  -  

  روزانه  1853  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1854  دانشگاه قم  7  -  گاهفاقدخواب-فقط مرد

  روزانه  1855  دانشگاه يزد  8  -  
  روزانه  1856  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  1857  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1858  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  شبانه  1859  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1860  ندانشگاه تهرا  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1861  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم
  شبانه  1862  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  1863  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1864  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  

  شبانه  1865  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1866  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1867  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1868  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  1869  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  پيام نور  1870  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  1871  رمركزساريدانشگاه پيام نو  5  -  
  پيام نور  1872  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  
  پيام نور  1873  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1112
  روزانه  1874  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط زن
  روزانه  1875  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد



 31صفحه 

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1112
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  1876  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط زن
  روزانه  1877  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي1112
  روزانه  1878  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقه ومباني حقوق اسالميباضرايب -فقط زن
  روزانه  1879  دانشگاه مذاهب اسالمي  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش(ه وحقوق اسالميـ فق1112
  روزانه  1880  انشگاه تبريزد  3  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  روزانه  1881  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  روزانه  1882  لي شهيدمطهريمدرسه عا  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  شبانه  1883  دانشگاه اروميه  9  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي

  )1كدگرايش(ـ مذاهب فقهي1112
  غيرانتفاعي  1884  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي

  )1كدگرايش(ـ فلسفه وحكمت اسالمي1113
  روزانه  1885  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  1886  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  1887  مدرسه عالي شهيدمطهري  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  1888  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  1889  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  )1كدگرايش(ـ فلسفه وكالم اسالمي1113
  روزانه  1890  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1891  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1892  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1893  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش كالم اسالمي

  روزانه  1894  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1895  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  انهروز  1896  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1897  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1898  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1899  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1900  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1901  دانشگاه قم  5  -  ابگاهفاقدخو-فقط مرد-گرايش كالم اسالمي

  شبانه  1902  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1903  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1904  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقد خابگاه-ميگرايش فلسفه اسال

  شبانه  1905  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقد خوابگاه-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  1906  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  1907  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  1908  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  1909  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش كالم اسالمي

  پيام نور  1910  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  غيرانتفاعي  1911  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط زن
  غيرانتفاعي  1912  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش(فلسفه وكالم اسالمي-ـ الهيات ومعارف اسالمي 1113
  روزانه  1913  ) س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن

  روزانه  1914  دانشگاه ايالم  -  2  
  روزانه  1915  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  1916  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1917  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1918  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  1919  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  

  روزانه  1920  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1921  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  1922  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  نهروزا  1923  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1924  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  1925  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1926  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  1927  دانشگاه كاشان  3  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  1928  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  هشبان  1929  دانشگاه ايالم  -  3  
  شبانه  1930  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  شبانه  1931  دانشگاه تربيت معلم تهران  -  7  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص



 32صفحه 

  )1كدگرايش(فلسفه وكالم اسالمي-ومعارف اسالمي ـ الهيات 1113ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  1932  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  رشيوه آموزش محو-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1933  تهراندانشگاه   4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1934  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  1935  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  1936  زاهدان-يستان وبلوچستاندانشگاه س  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1937  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  1938  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1939  المه طباطباييدانشگاه ع  -  12  

  شبانه  1940  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  1941  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1942  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1943  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1944  دانشگاه كاشان  1  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  1945  دانشگاه مالير  8  -  

  غيرانتفاعي  1946  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  1947  )غيرانتفاعي(قم-ددانشگاه مفي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )1كدگرايش(ـ شيعه شناسي1113
  روزانه  1948  دانشگاه قم  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فاقدخوابگاه-باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي-فقط مرد-اسالميگرايش كالم 

  غيرانتفاعي  1949  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  10  باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي
  )1كدگرايش(ـ عرفان اسالمي1113

  روزانه  1950  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي
  شبانه  1951  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   2  -  يط درانتهاي دفترچهشرا-باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي

  )1كدگرايش(ـ كالم تطبيقي1113
  روزانه  1952  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي

  )1كدگرايش(ـ مذاهب اسالمي1113
  غيرانتفاعي  1953  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي

  )1كدگرايش(ـ دين شناسي1113
  غيرانتفاعي  1954  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  10  باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي

  )1كدگرايش(ـ فرق تشيع1113
  غيرانتفاعي  1955  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  10  باضرايب فلسفه وحكمت اسالمي

  )1كدگرايش(اديان وعرفان-ـ الهيات ومعارف اسالمي 1114
  روزانه  1956  ) س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  1957  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  -  3  
  روزانه  1958  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  1959  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  1960  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  1961  دانشگاه كاشان  3  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  1962  )س (دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  شبانه  1963  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1964  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  1965  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1966  دانشگاه كاشان  1  -  فاقد خوابگاه

  )1كدگرايش(ـ اديان ابراهيمي1114
  غيرانتفاعي  1967  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باشرط ارائه اتمام لمعتين ازحوزه علميه-باضرايب اديان وعرفان

  )1كدگرايش(يان غيرابراهيميـ اد1114
  غيرانتفاعي  1968  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باشرط ارائه اتمام لمعتين ازحوزه علميه-باضرايب اديان وعرفان

  )2كدگرايش(ملل اسالميتاريخ وتمدن -ـ الهيات ومعارف اسالمي 1114
  روزانه  1969  ) س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  1970  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1971  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  1972  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  1973  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  1974  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  1975  گاه تهراندانش  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1976  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1977  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(ـ تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي1114

  روزانه  1978  دانشگاه زنجان  4  -  ي و تمدن ملل اسالمخيباضرايب تار
  شبانه  1979  دانشگاه زنجان  4  -  ي وتمدن ملل اسالمخيباضرايب تار



 33صفحه 

  )3كدگرايش(ـ عرفان اسالمي1114
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 رهدو تحصيل

  روزانه  1980  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  1981  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  1982  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  1983  وانقالب اسالمي)س(ده امام خميني پژوهشك  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )3كدگرايش(ـ تصوف وعرفان اسالمي1114
  غيرانتفاعي  1984  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  -  20  باضرايب عرفان اسالمي

  )1كدگرايش(فقه شافعي-ـ الهيات ومعارف اسالمي 1115
  روزانه  1985  دانشگاه تهران  8  -  فقط براي اهل تسنن

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1115
  روزانه  1986  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  1987  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1115
  روزانه  1988  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-قط براي اهل تسننف-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  1989  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1كدگرايش( مقارن وحقوق جزاي اسالميـ فقه1115
  روزانه  1990  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  1991  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ فلسفه1116
  روزانه  1992  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش فلسفه غرب
  روزانه  1993  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فلسفه غرب

  روزانه  1994  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  1995  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  1996  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1997  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  1998  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  1999  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2000  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2001  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2002  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  

  روزانه  2003  مدرسه عالي شهيدمطهري  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-مدرك فارغ التحصيلي فلسفه وحكمت اسالمي-فلسفه وحكمت اسالمي
  شبانه  2004  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  2005  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  2006  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2007  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  2008  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2009  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  رشيوه آموزش محو

  شبانه  2010  وسي مشهددانشگاه فرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2011  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  2012  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2013  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )2كدگرايش(منطق-ـ فلسفه 1116
  روزانه  2014  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2015  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2016  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2017  باطباييدانشگاه عالمه ط  12  -  

  روزانه  2018  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2019  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  2020  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2021  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش(ـ فلسفه دين1116
  روزانه  2022  ـقزوين)ره ( بين المللي امام خميني دانشگاه  6  -  
  روزانه  2023  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  2024  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  2025  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  2026  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2027  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2028  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  2029  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2030  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  2031  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  2032  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  



 34صفحه 

  )3كدگرايش(ـ فلسفه دين1116ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  2033  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2034  )غيرانتفاعي(قم-)ع (العلوم دانشگاه باقر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  2035  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2036  )غيرانتفاعي(قم-انشگاه مفيدد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2037  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )4كدگرايش(ـ اخالق1116

  روزانه  2038  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2039  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2040  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  روزانه  2041  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق
  شبانه  2042  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
  شبانه  2043  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  شبانه  2044  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  شبانه  2045  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق

  پيام نور  2046  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  2047  دانشگاه پيام نورمركزقم  10  -  

  )1كدگرايش(برنامه ريزي آموزشي-ـ علوم تربيتي 1117
  روزانه  2048  دانشگاه اصفهان  11  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2049  ندانشگاه اصفها  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2050  دانشگاه تهران  9  -  

  روزانه  2051  دانشگاه شاهد  3  -  اي دفترچهشرايط درانته
  روزانه  2052  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  2053  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2054  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  2055  ابلسرب-دانشگاه مازندران  4  -  

  شبانه  2056  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2057  دانشگاه تهران  20  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2058  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2059  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2060  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2061  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  

  )2كدگرايش(يزي درسيبرنامه ر-ـ علوم تربيتي 1117
  روزانه  2062  ) س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  روزانه  2063  دانشگاه بيرجند  3  -  
  روزانه  2064  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  2065  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2066  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  2067  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2068  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  2069  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2070  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2071  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  نهروزا  2072  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  2073  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  2074  )س (دانشگاه الزهرا  -  4  فقط زن

  شبانه  2075  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  2076  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  2077  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2078  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  2079  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2080  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2081  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2082  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2083  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2084  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2085  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه

  پيام نور  2086  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  2087  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  

  )3كدگرايش(ـ تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش1117
  روزانه  2088  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2089  ه اصفهاندانشگا  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2090  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  



 35صفحه 

  )3كدگرايش(اريخ وفلسفه آموزش وپرورشـ ت1117ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2091  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2092  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2093  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2094  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  2095  ددانشگاه شاه  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2096  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2097  دانشگاه شهيدچمران اهواز  11  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2098  دانشگاه شيراز  12  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  روزانه  2099  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  م وتربيت اسالميگرايش تعلي
  روزانه  2100  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  نهروزا  2101  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  2102  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  شبانه  2103  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2104  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2105  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2106  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه- داوطلبشهريه بعهده-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2107  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2108  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2109  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2110  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2111  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2112  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  شبانه  2113  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  2114  دانشگاه مالير  8  -  
  پيام نور  2115  دانشگاه پيام نورمركزاراك  5  -  

  پيام نور  2116  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  يگرايش تعليم وتربيت اسالم
  پيام نور  2117  دانشگاه پيام نورمركزخوي  20  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2118  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  20  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  )4كدگرايش(ـ مديريت آموزشي1117
  روزانه  2119  دانشگاه اروميه  6  -  

  روزانه  2120  دانشگاه اروميه  -  15  شيوه آموزش محور
  روزانه  2121  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  2122  )ع (دانشگاه امام صادق   14  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن

  روزانه  2123  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  2124  دانشگاه بيرجند  3  -  

  روزانه  2125  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2126  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2127  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2128  دانشگاه سمنان  3  -  

  روزانه  2129  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2130  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2131  دانشگاه شهيدچمران اهواز  11  -  
  روزانه  2132  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  2133  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2134  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2135  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2136  دانشگاه كردستان  6  -  
  شبانه  2137  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  2138  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  2139  انشگاه بيرجندد  2  -  
  شبانه  2140  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  2141  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2142  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2143  دانشگاه تهران  9  -  وابگاهفاقدخ
  شبانه  2144  دانشگاه تهران  20  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2145  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  2146  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  20  -  

  شبانه  2147  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2148  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  2149  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2150  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2151  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2152  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  نيمه حضوري  2153  دانشگاه اروميه  12  -  
  پيام نور  2154  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  30  -  



 36صفحه 

  )5كدگرايش(آموزش بزرگساالن-ـ علوم تربيتي 1117
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2155  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2156  يدبهشتيدانشگاه شه  5  -  

  شبانه  2157  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2158  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  )6كدگرايش(ـ تحقيقات آموزشي1117
  روزانه  2159  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  
  روزانه  2160  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2161  دانشگاه شهيدچمران اهواز  11  -  
  روزانه  2162  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  2163  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  

  شبانه  2164  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2165  دانشگاه تهران  9  -  بگاهفاقدخوا

  شبانه  2166  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  شبانه  2167  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2168  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2169  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  2170  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )7كدگرايش(تكنولوژي آموزشي-ـ علوم تربيتي 1117
  روزانه  2171  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2172  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  
  روزانه  2173  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2174  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2175  گاه تربيت معلم تهراندانش  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2176  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2177  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )8كدگرايش(ـ مديريت وبرنامه ريزي آموزش عالي1117
  روزانه  2178  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  )1كدگرايش(وانشناسي وآموزش كودكان استثناييـ ر1118
  روزانه  2179  شگاه اصفهاندان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2180  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2181  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2182  اه شيرازدانشگ  6  -  
  روزانه  2183  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  2184  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2185  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  8  -  فاقد امكانات خوابگاهي

  شبانه  2186  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2187  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2188  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  2189  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2190  شگاه عالمه طباطباييدان  -  12  
  شبانه  2191  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )2كدگرايش(ـ روانشناسي تربيتي1118
  روزانه  2192  دانشگاه اروميه  2  -  

  روزانه  2193  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  2194  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  2195  دانشگاه بيرجند  3  -  
  روزانه  2196  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  2197  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2198  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  2199  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  
  روزانه  2200  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2201  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2202  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  2203  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2204  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  2205  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  2206  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  2207  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2208  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2209  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  2210  دانشگاه اروميه  10  -  

  شبانه  2211  )س (دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن



 37صفحه 

  )2كدگرايش(ـ روانشناسي تربيتي1118ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  2212  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  2213  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  2214  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2215  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  

  شبانه  2216  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2217  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2218  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2219  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2220  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  2221  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  2222  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2223  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2224  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2225  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2226  دانشگاه كاشان  4  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  2227  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  2228  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش(ـ مشاوره وراهنمايي1118
  روزانه  2229  ) س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  2230  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  شبانه  2231  )س (دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  شبانه  2232  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  غيرانتفاعي  2233  تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  23  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(ـ مشاوره1118
  روزانه  2234  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره شغلي
  روزانه  2235  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2236  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص-ره خانوادهگرايش مشاو
  روزانه  2237  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص-گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2238  دانشگاه تهران  9  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2239  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2240  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2241  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2242  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  گرايش مشاوره مدرسه
  روزانه  2243  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور- مشاوره خانوادهگرايش

  روزانه  2244  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي
  روزانه  2245  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  آموزش محورشيوه -گرايش مشاوره مدرسه

  روزانه  2246  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  5  -   فاقد امكانات خوابگاهي-گرايش توانبخشي
  روزانه  2247  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  5  -  مكانات خوابگاهيفاقدا-گرايش مشاوره خانواده 
  روزانه  2248  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2249  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  گرايش مشاوره خانواده

  شبانه  2250  نشگاه تربيت معلم تهراندا  3  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش خانواده
  بانهش  2251  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -   فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش شغلي

  شبانه  2252  ه تربيت معلم تهراندانشگا  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2253  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره خانواده

  شبانه  2254  دانشگاه تهران  8  -   فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش وپرورش-گرايش مشاوره مدرسه
  شبانه  2255  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2256  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش مشاوره شغلي

  شبانه  2257  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش مشاوره مدرسه
  شبانه  2258  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-وره خانوادهگرايش مشا

  شبانه  2259  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي
  شبانه  2260  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  محورشيوه آموزش -گرايش مشاوره مدرسه
  شبانه  2261  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2262  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2263  بندرعباس-ندانشگاه هرمزگا  2  -  گرايش مشاوره خانواده

  نيمه حضوري  2264  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -   محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه-گرايش مدرسه
  نيمه حضوري  2265  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه-گرايش مدرسه

  )1كدگرايش(ـ علوم كتابداري واطالع رساني1119
  روزانه  2266  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2267  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2268  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  2269  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  2270  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2271  دانشگاه تهران  8  -  



 38صفحه 

  )1كدگرايش(ـ علوم كتابداري واطالع رساني1119ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2272  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  2273  هوازدانشگاه شهيدچمران ا  6  -  گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي

  روزانه  2274  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  2275  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2276  باطباييدانشگاه عالمه ط  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2277  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2278  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  شبانه  2279  نددانشگاه بيرج  2  -  
  شبانه  2280  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2281  دانشگاه تهران  26  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورشوي
  شبانه  2282  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2283  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2284  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2285  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2286  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن

  پيام نور  2287  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  
  مجازي  2288  دانشگاه اصفهان  40  -  فاقدخوابگاه-گرايش اطالع رساني

  )1كدگرايش(انسهـ آموزش زبان فر1120
  روزانه  2289  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2290  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2291  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  

  شبانه  2292  ه تربيت مدرسدانشگا  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  )1كدگرايش(ـ مطالعات فرانسه1120

  روزانه  2293  دانشگاه تهران  2  -  ان فرانسهباضرايب آموزش زب
  شبانه  2294  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب آموزش زبان فرانسه

  )2كدگرايش(ـ زبان وادبيات فرانسه1120
  روزانه  2295  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2296  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2297  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  2298  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2299  نشگاه تهراندا  6  -  
  روزانه  2300  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  2301  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  2302  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  2303  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  2304  دانشگاه تبريز  1  -  رشيوه آموزش محو
  شبانه  2305  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2306  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  2307  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2308  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(ـ مطالعات فرانسه1120

  روزانه  2309  دانشگاه تهران  2  -  بان وادبيات فرانسهباضرايب ز
  شبانه  2310  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فرانسه

  )3كدگرايش(ـ مترجمي زبان فرانسه1120
  روزانه  2311  ) س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  روزانه  2312  اه تربيت مدرسدانشگ  5  -  
  روزانه  2313  دانشگاه تهران  -  5  
  روزانه  2314  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  2315  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2316  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2317  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن

  شبانه  2318  شگاه تهراندان  -  5  فاقدخوابگاه
  شبانه  2319  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2320  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(ـ آموزش زبان انگليسي1121

  روزانه  2321  دانشگاه اراك  2  -  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  2322  دانشگاه اروميه  5  -  

  روزانه  2323  ه اصفهاندانشگا  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2324  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2325  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  2326  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  2327  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  2328  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2329  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش



 39صفحه 

 )1كدگرايش(ـ آموزش زبان انگليسي1121ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2330  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  2331  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  2332  نشگاه تربيت معلم تهراندا  9  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2333  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  2334  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2335  زي كرمانشاهدانشگاه را  5  -  
  روزانه  2336  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  2337  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  2338  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  2339  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2340  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  2341  انشگاه شهيدباهنركرماند  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2342  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  
  روزانه  2343  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  2344  شيرازدانشگاه   10  -  
  روزانه  2345  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  
  روزانه  2346  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2347  المه طباطباييدانشگاه ع  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2348  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  2349  دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار  10  -  
  روزانه  2350  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  2351  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  2352  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  2353  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  روزانه  2354  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  2355  دانشگاه يزد  10  -  

  شبانه  2356  دانشگاه اراك  3  -  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  شبانه  2357  دانشگاه اروميه  6  -  

  شبانه  2358  )س (دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  2359  انشگاه ايالمد  6  -  
  شبانه  2360  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  2361  دانشگاه تبريز  1  -  ه آموزش محورشيو
  شبانه  2362  يدرجاييدانشگاه تربيت دبيرشه  3  -  
  شبانه  2363  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  شبانه  2364  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2365  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  

  شبانه  2366  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2367  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  2368  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  2369  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  2370  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  2371  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2372  دانشگاه شهركرد  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2373  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2374  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  بانهش  2375  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  2376  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2377  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  2378  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2379  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2380  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2381  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2382  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  2383  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  2384  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2385  جدانشگاه ياسو  7  -  
  شبانه  2386  دانشگاه يزد  5  -  

  شبانه  2387  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2388   تهراندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي  20  -  
  پيام نور  2389  دانشگاه پيام نورمركزرشت  25  -  
  غيرانتفاعي  2390  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  

  غيرانتفاعي  2391  تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  23  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  2392  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  

  بين الملل  2393  دانشگاه تهران  20  -  محل تحصيل جزيره كيش



 40صفحه 

  )1كدگرايش(ـ مطالعات بريتانيا1121 ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  نشگاه محل تحصيلدا
 دوره تحصيل

  روزانه  2394  دانشگاه تهران  2  -  باضرايب آموزش زبان انگليسي
  هشبان  2395  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب آموزش زبان انگليسي

  )1كدگرايش(ـ مطالعات شبه قاره هند1121
  روزانه  2396  دانشگاه تهران  2  -  باضرايب آموزش زبان انگليسي
  شبانه  2397  دانشگاه تهران  2  -  گاهفاقدخواب-باضرايب آموزش زبان انگليسي

  )2كدگرايش(ـ زبان وادبيات انگليسي1121
  روزانه  2398  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2399  دانشگاه اصفهان  2  -  اهفاقدخوابگ-شيوه آموزش محور
  روزانه  2400  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
  روزانه  2401  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2402  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  
  روزانه  2403  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  2404  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  2405  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2406  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2407  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  2408  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  3  -  
  شبانه  2409  تبريز-ندانشگاه تربيت معلم آذربايجا  4  -  

  شبانه  2410  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2411  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  2412  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2413  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2414  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2415   طباطباييدانشگاه عالمه  -  1  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(ـ مطالعات بريتانيا1121

  روزانه  2416  دانشگاه تهران  2  -  يات انگليسيباضرايب زبان وادب
  شبانه  2417  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات انگليسي

  )2كدگرايش(ـ مطالعات شبه قاره هند1121
  روزانه  2418  دانشگاه تهران  3  -  باضرايب زبان وادبيات انگليسي
  شبانه  2419  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات انگليسي

  )3كدگرايش(ـ مترجمي زبان انگليسي1121
  روزانه  2420  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2421  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2422  دانشگاه بيرجند  6  -  

  روزانه  2423  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2424  دانشگاه شهيدبهشتي  -  9  
  روزانه  2425  دانشگاه عالمه طباطبايي  16  -  

  روزانه  2426  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2427  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  2428  دانشگاه بيرجند  3  -  

  شبانه  2429  دانشگاه تربيت معلم تهران  9  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2430  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2431  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2432  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  هشبان  2433  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2434  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2435  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2436  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  
  غيرانتفاعي  2437  قزوين-غيرانتفاعي البرزموسسه   15  -  

  )1كدگرايش(ـ آموزش زبان روسي1122
  روزانه  2438  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2439  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  2440  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  2441  دانشگاه تهران  7  -  قدخوابگاهفا

  )1كدگرايش(ـ مطالعات روسيه1122
  روزانه  2442  دانشگاه تهران  2  -  باضرايب آموزش زبان روسي

  شبانه  2443  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-بان روسيباضرايب آموزش ز
  )2كدگرايش(ـ زبان وادبيات روسي1122

  روزانه  2444  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  2445  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(ـ مطالعات روسيه1122
  روزانه  2446  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب زبان وادبيات روسي
  شبانه  2447  دانشگاه تهران  2  -  بگاهفاقدخوا-باضرايب زبان وادبيات روسي



 41صفحه 

  )1كدگرايش(آموزش وپرورش تطبيقي-ـ علوم تربيتي 1123 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2448  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  
  روزانه  2449  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2450  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2451  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )2كدگرايش(آموزش وپرورش پيش دبستاني-ـ علوم تربيتي 1123
  روزانه  2452  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  2453  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2454  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2455  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(آموزش وپرورش دبستاني-ـ علوم تربيتي 1123

  روزانه  2456  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  
  روزانه  2457  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2458  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2459  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(ي زبان آلمانيـ مترجم1124
  روزانه  2460  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  2461  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(ـ آموزش زبان آلماني1124

  روزانه  2462  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  )1كدگرايش(بازاريابي جهانگردي-ـ مديريت جهانگردي 1125

  روزانه  2463  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  2464  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2465  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2466  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  2467  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2468  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(برنامه ريزي توسعه جهانگردي-ـ مديريت جهانگردي 1125

  روزانه  2469  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2470  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2471  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2472  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش)(توريسم(ـ برنامه ريزي گردشگري1125
  روزانه  2473  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  2474  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(ـ حقوق خصوصي1126

  روزانه  2475  دانشگاه اصفهان  15  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2476  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2477  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  هروزان  2478  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  2479  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  2480  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2481  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  2482  گاه تربيت مدرسدانش  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-هيري كاركنان سازمان اوقاف وامورخهيبورس
  روزانه  2483  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2484  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  
  روزانه  2485  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2486  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  2487  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  2488  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2489  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  2490  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  2491  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2492  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2493  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2494  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  2495  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  2496  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  روزانه  2497  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  4  -  

  روزانه  2498  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه
  روزانه  2499  مدرسه عالي شهيدمطهري  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-مدرك فارغ التحصيلي فقه وحقوق اسالمي-فقه وحقوق اسالمي

  شبانه  2500  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  



 42صفحه 

  )1كدگرايش(ـ حقوق خصوصي1126ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  2501  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  2502  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2503  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  ورشيوه آموزش مح-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2504   سبزواردانشگاه تربيت معلم  3  -  

  شبانه  2505  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2506  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  2507  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2508  دانشگاه شيراز  4  -  

  شبانه  2509  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2510  نشگاه عالمه طباطباييدا  -  12  

  شبانه  2511  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2512  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2513  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2514  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2515  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  پيام نور  2516  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  

  غيرانتفاعي  2517  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  2518  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2519  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  رچهشرايط درانتهاي دفت-نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  2520  نور-انتفاعي عالمه محدث نوريموسسه غير  15  -  

  غيرانتفاعي  2521  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  محل تحصيل واحد قزوين
  مجازي  2522  دانشگاه قم  20  -  
  مجازي  2523  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  40  -  

  بين الملل  2524  دانشگاه تهران  20  -  محل تحصيل جزيره كيش
  بين الملل  2525  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  محل تحصيل واحد بين الملل دانشگاه گيالن واقع درمنطقه آزاد بندر انزلي

  )1كدگرايش(ـ حقوق ثبت اسنادامالك1126
  روزانه  2526  دانشگاه تهران  12  -  باضرايب حقوق خصوصي
  شبانه  2527  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه-باضرايب حقوق خصوصي

  )2كدگرايش(ـ حقوق بين الملل1126
  روزانه  2528  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  2529  انشگاه تهراند  5  -  
  روزانه  2530  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2531  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  2532  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2533  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2534  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن

  شبانه  2535  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2536  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2537  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2538  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن

  پيام نور  2539  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  غيرانتفاعي  2540  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2541  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  2542  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  15  -  

  )2كدگرايش(ـ سازمانهاي بين المللي وحقوق بين الملل1126
  روزانه  2543  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-للباضرايب حقوق بين الم-فقط زن
  روزانه  2544  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب حقوق بين الملل-فقط مرد

  )3كدگرايش(ـ حقوق جزاوجرم شناسي1126
  روزانه  2545   اصفهاندانشگاه  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2546  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2547  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  2548  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  2549  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2550  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  2551  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم
  روزانه  2552  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2553  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  2554  المه طباطباييدانشگاه ع  12  -  

  روزانه  2555  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2556  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  2557  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2558  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  2559  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  2560  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  2561  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  



 43صفحه 

 )3كدگرايش(ـ حقوق جزاوجرم شناسي1126 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2562  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  4  -  
  روزانه  2563  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه

  شبانه  2564  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  2565  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2566  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2567  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  2568  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2569  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  2570  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  2571  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2572  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2573  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  شبانه  2574  مشهددانشگاه فردوسي   5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2575  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  2576  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2577  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2578  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  2579  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2580  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  پيام نور  2581  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  2582  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  

  غيرانتفاعي  2583  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2584  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  2585  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  15  -  
  مجازي  2586  دانشگاه شيراز  15  -  
  مجازي  2587  دانشگاه قم  20  -  

  )4كدگرايش(ـ حقوق عمومي1126
  روزانه  2588  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  2589  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2590  تربيت مدرسدانشگاه   5  -  
  روزانه  2591  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  2592  دانشگاه تهران  5  -  ل تحصيل قممح
  روزانه  2593  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2594  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  2595  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2596  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2597  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2598  دانشگاه تبريز  1  -  رشيوه آموزش محو
  شبانه  2599  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2600  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم
  شبانه  2601  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2602  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2603  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2604  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  وزش محورشيوه آم
  )4كدگرايش(ـ حقوق ارتباطات1126

  روزانه  2605  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  باضرايب حقوق عمومي
  روزانه  2606  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-ضرايب حقوق عموميبا

  شبانه  2607  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  باضرايب حقوق عمومي
  شبانه  2608  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-باضرايب حقوق عمومي

  )5كدگرايش(ـ حقوق بشر1126
  روزانه  2609  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2610  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2611  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2612  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2613  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2614  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2615  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  2616  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2617  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )6كدگرايش(ـ حقوق مالكيت فكري1126
  روزانه  2618  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  2619  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2620  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2621  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2622  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور



 44صفحه 

  )6كدگرايش(ـ حقوق مالكيت فكري1126ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2623  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2624  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2625  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2626  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2627  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2628  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2629  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  )7كدگرايش(ـ حقوق محيط زيست1126
  روزانه  2630  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  

  )8كدگرايش(ـ حقوق اقتصادي1126
  روزانه  2631  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2632  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2633  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2634  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2635  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )9كدگرايش(ـ حقوق تجارت بين الملل1126

  روزانه  2636  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  2637  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2638  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2639  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2640  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )9كدگرايش(ـ حقوق تجاري اقتصادي بين المللي1126

  روزانه  2641  دانشگاه تهران  10  -  باضرايب حقوق تجارت بين الملل
  شبانه  2642  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-باضرايب حقوق تجارت بين الملل

  )10كدگرايش(ـ معارف اسالمي وحقوق1126
  روزانه  2643  ) ع(دانشگاه امام صادق   14  -  انتهاي دفترچهشرايط در-گرايش حقوق خانواده-فقط زن

  )1كدگرايش(ـ ايرانشناسي عمومي1127
  روزانه  2644  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  )2كدگرايش(تاريخ- ايرانشناسي ـ1127
  روزانه  2645  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  روزانه  2646  دانشگاه شيراز  5  -  ه تاريخ اجباري استواحددرس جبراني دربدوورودبراي دارندگان مدرك كارشناسي غيررشت16گذراندن
  روزانه  2647  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  2648  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  2649  دانشگاه شيراز  2  -  حددرس جبراني دربدوورودبراي دارندگان مدرك كارشناسي غيررشته تاريخ اجباري استوا16گذراندن
  شبانه  2650  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور-واحددرس جبراني دربدوورودبراي دارندگان مدرك كارشناسي غيررشته تاريخ اجباري است16گذراندن

  شبانه  2651  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  
  شبانه  2652  دانشگاه يزد  3  -  

  )3يشكدگرا(فرهنگ مردم آداب ورسوم وميراث فرهنگي-ـ ايرانشناسي 1127
  روزانه  2653  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  روزانه  2654  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2655  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  

  )4كدگرايش(ـ اصول نسخه شناسي ومرمت نسخه هاي خطي ونسخه آرايي1127
  روزانه  2656  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  )1كدگرايش(موزش زبان ژاپنيـ آ1128
  روزانه  2657  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  2658  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(ـ زبان وادبيات اردو1129

  روزانه  2659  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  2660  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(ـ علوم سياسي1130
  روزانه  2661  دانشگاه اصفهان  16  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2662  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2663  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  2664  دانشگاه تبريز  3  -  

  روزانه  2665  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2666  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2667  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2668  دانشگاه تهران  18  -  
  روزانه  2669  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  2670  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  2671  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  وزانهر  2672  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2673  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2674  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  روزانه  2675  دانشگاه ياسوج  5  -  



 45صفحه 

  )1كدگرايش(ـ علوم سياسي1130ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2676  دانشگاه يزد  8  -  
  روزانه  2677  دانشكده اطالعات  15  15  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايشهاي مطالعات امنيتي وبررسي استراتژيك

  شبانه  2678  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  2679  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2680  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2681  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  شبانه  2682  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2683  دانشگاه تهران  18  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2684  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  2685  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  
  شبانه  2686  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2687  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2688  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2689  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  نهشبا  2690  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  2691  دانشگاه يزد  4  -  

  شبانه  2692  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2693  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  30  -  

  غيرانتفاعي  2694  )رانتفاعيغي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2695  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2696  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )2كدگرايش(ـ روابط بين الملل1130

  روزانه  2697  دانشگاه اصفهان  14  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2698  اندانشگاه اصفه  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2699  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  2700  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  2701  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2702  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  2703  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  2704  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2705  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2706  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2707  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  2708  دانشگاه تربيت معلم تهران  -  7  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2709  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2710  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2711  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  
  شبانه  2712  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2713  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2714  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  نيمه حضوري  2715  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه
  نيمه حضوري  2716  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاهمحل تحصيل 

  )3كدگرايش(ـ مطالعات منطقه اي1130
  روزانه  2717  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز

  روزانه  2718  دانشگاه تهران  4  -  ي شماليكايگرايش مطالعات آمر
  روزانه  2719  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مطالعات اروپا

  روزانه  2720  دانشگاه تهران  4  -  ت خاورميانه وشمال آفريقاگرايش مطالعا
  روزانه  2721  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  روزانه  2722  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  الي بيمه اكو محل تحصيل موسسه آموزش ع-آموزش به زبان انگليسي
  روزانه  2723  دانشگاه عالمه طباطبايي  7  -  گرايش اروپا

  روزانه  2724  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  7  گرايش خاورميانه وشمال آفريقا
  روزانه  2725  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور- محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو- آموزش به زبان انگليسي

  روزانه  2726  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش اروپا
  روزانه  2727  انشگاه عالمه طباطباييد  -  2  شيوه آموزش محور-گرايش خاورميانه وشمال آفريقا

  روزانه  2728  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  2729  بين الملل وزارت امورخارجهدانشكده روابط   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  انهشب  2730  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز
  شبانه  2731  ندانشگاه تهرا  4  -  فاقدخوابگاه-ي شماليكايگرايش مطالعات آمر
  شبانه  2732  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مطالعات اروپا

  شبانه  2733  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا
  شبانه  2734  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  شبانه  2735  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12   محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-ه زبان انگليسيآموزش ب
  شبانه  2736  دانشگاه عالمه طباطبايي  6  -  گرايش اروپا

  شبانه  2737  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  6  اگرايش خاورميانه وشمال آفريق



 46صفحه 

  )3كدگرايش(ـ مطالعات منطقه اي1130ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  2738  اطباييدانشگاه عالمه طب  -  1  شيوه آموزش محور- محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو- آموزش به زبان انگليسي
  شبانه  2739  دانشگاه عالمه طباطبايي  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اروپا

  شبانه  2740  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش خاورميانه وشمال آفريقا

  )4كدگرايش(ـ انديشه سياسي دراسالم1130
  روزانه  2741  ) ع(دانشگاه امام صادق   14  -   شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  2742  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2743  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2744  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2745  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  انهشب  2746  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2747   اسالميوانقالب)س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  غيرانتفاعي  2748  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  2749  )غيرانتفاعي(مق-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2750  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2751  )فاعيغيرانت(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )5كدگرايش(ـ ديپلماسي وسازمانهاي بين المللي1130

  روزانه  2752  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ط زنفق
  روزانه  2753  دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش(ـ باستان شناسي1132
  روزانه  2754  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  2755  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  2756  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  2757  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  

  روزانه  2758  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2759  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  

  روزانه  2760  هنراصفهاندانشگاه   10  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  2761  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2762  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  شبانه  2763  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2764  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه
  )1كدگرايش(ـ روانشناسي عمومي1133

  روزانه  2765  ـقزوين)ره (گاه بين المللي امام خميني دانش  6  -  
  روزانه  2766  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  2767  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2768  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  2769  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
  روزانه  2770  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2771  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  2772  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  2773  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  8  -  

  روزانه  2774  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2775  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2776  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2777  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2778  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2779  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2780  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  2781  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  شبانه  2782  دانشگاه اروميه  5  -  
  شبانه  2783  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  2784  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  2785  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2786  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  2787  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2788  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2789  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  2790  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  2791  هدانزا-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  2792  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2793  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2794  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2795  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  شبانه  2796  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه



 47صفحه 

  )1كدگرايش(ـ روانشناسي عمومي1133ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 هدور تحصيل

  شبانه  2797  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2798  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  

  نيمه حضوري  2799  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  خصصي آزاد دانشگاهمحل تحصيل مركز آموزشهاي ت
  نيمه حضوري  2800  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  پيام نور  2801  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  )1كدگرايش(ـ علوم شناختي1133

  غيرانتفاعي  2802  تهران-پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي  15  -  با ضرايب روانشناسي عمومي
  )2كدگرايش(ـ روانشناسي باليني1133

  روزانه  2803  شگاه اصفهاندان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2804  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2805  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  2806  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  2807  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2808  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2809  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2810  دانشگاه سمنان  5  -  

  روزانه  2811  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2812  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  2813  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  2814  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2815  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2816  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2817  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  2818  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  

  شبانه  2819  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  شبانه  2820  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  2821  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  هشبان  2822  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2823  ربيت معلم تهراندانشگاه ت  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2824  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2825  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  2826  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2827  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  2828  دانشگاه شيراز  3  -  ه آموزش محورشيو
  شبانه  2829  اييدانشگاه عالمه طباطب  -  12  

  شبانه  2830  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2831  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(ـ روانشناسي خانواده درماني1133
  روزانه  2832  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  با ضرايب روانشناسي باليني
  غيرانتفاعي  2833  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب روانشناسي باليني

  )3كدگرايش)(روانسنجي (ـ سنجش واندازه گيري 1133
  روزانه  2834  دانشگاه عالمه طباطبايي  13  -  

  روزانه  2835   طباطباييدانشگاه عالمه  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2836  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2837  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )4كدگرايش(ـ روانشناسي صنعتي سازماني1133

  روزانه  2838  دانشگاه اصفهان  6  -   فاقدخوابگاه-باهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهواز
  روزانه  2839  اصفهاندانشگاه   2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهواز

  روزانه  2840  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  )5كدگرايش(باليني كودك ونوجوانـ روانشناسي 1133

  روزانه  2841  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  2842  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2843  دانشگاه تبريز  4  -  

  )1كدگرايش(ـ حسابداري1134
  روزانه  2844  دانشگاه اروميه  6  -  

  روزانه  2845  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2846  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2847  )س (دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  روزانه  2848  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  2849  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  2850  دانشگاه تربيت مدرس  2  -   شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان سازمان اوقاف وامورخيريه
  روزانه  2851  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2852  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  2853  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  رشيوه آموزش محو-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس

  روزانه  2854  انشگاه شهيدباهنركرماند  5  -  فاقدخوابگاه



 48صفحه 

  )1كدگرايش(ـ حسابداري1134ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2855  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2856  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  2857  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  2858   عالمه طباطباييدانشگاه  12  -  

  روزانه  2859  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2860  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  روزانه  2861  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2862  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  2863  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  روزانه  2864  دانشكده علوم اقتصادي  15  -  

  شبانه  2865  )س (دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  شبانه  2866  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  2867  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  2868  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه

  شبانه  2869  زاهدان-بلوچستاندانشگاه سيستان و  3  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  شبانه  2870  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور-با همكاري دانشگاه تربيت مدرس

  شبانه  2871  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2872  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  2873  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2874  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2875  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2876  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  2877  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2878  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  2879  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2880  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2881  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  پيام نور  2882  دانشگاه پيام نورمركزبهشهر  20  -  
  غيرانتفاعي  2883  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  

  )1كدگرايش(ـ مطالعات زنان1137
  روزانه  2884  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2885  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2886  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش زن وخانواده-فقط زن

  روزانه  2887  دانشگاه تربيت مدرس  9  -   فقط زن-گرايش حقوق زن دراسالم
  روزانه  2888  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  2889  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش زن وخانواده
  روزانه  2890  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش زن وخانواده

  شبانه  2891  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش زن وخانواده-فقط زن
  شبانه  2892  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص- حقوق زن دراسالمشيگرا

  شبانه  2893  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2894  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه

  شبانه  2895  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش زن وخانواده
  شبانه  2896  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش زن وخانواده

  )1كدگرايش(ـ علوم ارتباطات اجتماعي1138
  روزانه  2897  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  2898  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2899  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش روزنامه نگاري
  روزانه  2900  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2901  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور- روزنامه نگاريگرايش
  روزانه  2902  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  2903   قمواحد- ايران جمهوري اسالميدانشكده صداوسيماي  20  -   درانتهاي دفترچهشرايط-فقط مرد

  شبانه  2904  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2905  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2906  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش روزنامه نگاري
  شبانه  2907  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  شبانه  2908  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-يگرايش روزنامه نگار
  نيمه حضوري  2909  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه

  نيمه حضوري  2910  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-صصي آزاددانشگاهمحل تحصيل مركزآموزشهاي تخ
  )1كدگرايش(ـ مطالعات فرهنگي ورسانه1138

  روزانه  2911  دانشگاه تهران  4  -  باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  شبانه  2912  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي

  )1كدگرايش(ـ تبليغ وارتباطات فرهنگي1138
  غيرانتفاعي  2913  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط زن
  غيرانتفاعي  2914  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط مرد

  غيرانتفاعي  2915  تهران-رهموسسه غيرانتفاعي سو  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي



 49صفحه 

  )2كدگرايش(ـ مديريت رسانه1138
 اول دوم مالحظات مسالظرفيت ني

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  2916  نشگاه تهراندا  10  -  
  روزانه  2917  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2918  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2919  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  شبانه  2920  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه
  شبانه  2921  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  2922  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  )1شكدگراي(ـ مددكاري اجتماعي1139

  روزانه  2923  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2924  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2925  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  2926  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(ـ پژوهش علوم اجتماعي1140
  روزانه  2927  ) س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  2928  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  2929  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2930  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2931  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  2932  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  2933  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  2934  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2935  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2936  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2937   معلم تهراندانشگاه تربيت  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2938  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2939  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(ـ جامعه شناسي انقالب اسالمي1140
  روزانه  2940  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب پژوهش علوم اجتماعي
  شبانه  2941  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب پژوهش علوم اجتماعي

  )1كدگرايش(ـ مديريت بازرگاني1142
  روزانه  2942  دانشگاه اصفهان  11  -  فاقدخوابگاه-گرايش بازاريابي

  روزانه  2943  دانشگاه اصفهان  11  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2944  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2945  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش بازاريابي
  زانهرو  2946  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2947  اه اصفهاندانشگ  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2948  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  گرايش بازاريابي-فقط زن
  روزانه  2949  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  گرايش مديريت مالي-فقط زن

  روزانه  2950  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  2951  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش بازرگاني بين المللي
  روزانه  2952  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش بازرگاني بين المللي

  روزانه  2953  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2954  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه- سازمان اوقاف وامورخيريهبورسيه كاركنان
  روزانه  2956  دانشگاه تهران  5  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  2957  دانشگاه تهران  -  5  گرايش بازرگاني بين المللي
  روزانه  2958  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم

  روزانه  2959  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  2960  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  2961  دانشگاه سمنان  4  -  ي مالتيري مدشيگرا
  روزانه  2962  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول

  روزانه  2963  زاهدان-ستاندانشگاه سيستان وبلوچ  4  -  گرايش مديريت مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي
  روزانه  2964  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2965  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2966  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-يگرايش بازاريابي بين الملل
  روزانه  2967  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مالي
  روزانه  2968  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2969  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  2970  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش بازرگاني بين المللي

  روزانه  2971  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  2972  چمران اهوازدانشگاه شهيد  5  -  گرايش مالي

  روزانه  2973  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  2974  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش بازرگاني بين المللي

  روزانه  2975  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش مديريت بيمه



 50صفحه 

  )1كدگرايش(ـ مديريت بازرگاني1142ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم حظاتمال ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  2976  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش مديريت تحول
  روزانه  2977  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش بازاريابي

  روزانه  2978  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش بازرگاني بين المللي
  روزانه  2979  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-ش مديريت بيمهگراي

  روزانه  2980  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2981  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش بازاريابي بين الملل

  روزانه  2982  شهددانشگاه فردوسي م  8  -  گرايش تحول
  روزانه  2983  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  

  روزانه  2984  خرم آباد-دانشگاه لرستان  3  -  ابيبازاري
  روزانه  2985  ابلسرب-دانشگاه مازندران  6  -  
  روزانه  2986  دانشگاه يزد  5  -  

  شبانه  2987  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  يش بازاريابيگرا-فقط زن
  شبانه  2988  )س (دانشگاه الزهرا  -  2  گرايش مديريت مالي-فقط زن

  شبانه  2989  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  2990  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش بازرگاني بين المللي
  شبانه  2991  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش بازرگاني بين المللي

  شبانه  2992  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش بازاريابي
  شبانه  2993  دانشگاه تهران  -  6  فاقدخوابگاه-گرايش بازرگاني بين المللي

  شبانه  2994  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم
  شبانه  2995  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش بازاريابي

  شبانه  2996  دانشگاه سمنان  4  -  ي مالتيري مدشيگرا
  شبانه  2997  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول

  شبانه  2998  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش مديريت مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي
  شبانه  2999  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور- شهيد بهشتيباهمكاري دانشگاه-گرايش مديريت تحول

  شبانه  3000  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي
  شبانه  3001  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش بازاريابي بين المللي

  شبانه  3002  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مالي
  شبانه  3003  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3004  دچمران اهوازدانشگاه شهي  4  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  3005  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش مالي

  شبانه  3006  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش بازاريابي
  شبانه  3007  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش بازرگاني بين المللي

  شبانه  3008  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش مديريت بيمه
  شبانه  3009  باييدانشگاه عالمه طباط  -  12  گرايش مديريت تحول

  شبانه  3010  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش بازاريابي
  شبانه  3011  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش بازرگاني بين المللي

  شبانه  3012  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت بيمه
  شبانه  3013  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول

  شبانه  3014  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش بازاريابي بين الملل
  شبانه  3015  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش تحول

  شبانه  3016  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  3017  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  3018  دانشگاه يزد  2  -  

  نيمه حضوري  3019  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  پيام نور  3020  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  گرايش بازرگاني بين المللي

  پيام نور  3021  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  پيام نور  3022  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
   نورپيام  3023  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  20  -  

  غيرانتفاعي  3024  يزتبر-موسسه غيرانتفاعي ارس  10  -  گرايش بازرگاني بين المللي
  غيرانتفاعي  3025  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  10  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3026  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  10  -   واحدخواهران تهران-فقط زن
  غيرانتفاعي  3027  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  10  -  واحدبرادران دماوند–فقط مرد

  غيرانتفاعي  3028  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  10  -  گرايش بازرگاني بين المللي
  غيرانتفاعي  3029  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  10  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3030  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  يل واحد خرمدرهمحل تحص
  )1كدگرايش(ـ مديريت منابع انساني1142

  روزانه  3031  دانشگاه تهران  10  -  باضرايب مديريت بازرگاني
  شبانه  3032  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه-باضرايب مديريت بازرگاني

  )2كدگرايش(ـ مديريت دولتي1142
  روزانه  3033  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  3034  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-هيري كاركنان سازمان اوقاف وامور خهيبورس
  روزانه  3035  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  3036  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم-گرايش مديريت تحول
  روزانه  3037  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم-گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي
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  )2كدگرايش(ـ مديريت دولتي1142ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3038  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  3039  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3040  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  3041  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي

  روزانه  3042  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش مديريت منابع انساني
  روزانه  3043  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تحول

  روزانه  3044  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تشكيالت و روشها
  روزانه  3045  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش سيستمهاي اطالعاتي

  روزانه  3046  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش منابع انساني
  روزانه  3047  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحول

  روزانه  3048  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تشكيالت وروشها
  روزانه  3049  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-ي اطالعاتيگرايش سيستمها

  روزانه  3050  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش منابع انساني
  روزانه  3051  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  4  -  

  شبانه  3052  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه
  شبانه  3053  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت تحول

  شبانه  3054  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم-گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي
  شبانه  3055  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  3056  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3057  اه شاهددانشگ  8  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  3058  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش تحول
  شبانه  3059  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش تشكيالت وروشها

  شبانه  3060  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش سيستمهاي اطالعاتي
  شبانه  3061  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش منابع انساني

  شبانه  3062  مه طباطباييدانشگاه عال  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش تحول
  شبانه  3063  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش تشكيالت وروشها

  شبانه  3064  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي اطالعاتي
  شبانه  3065  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش منابع انساني
  نيمه حضوري  3066  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  التيفاقدخوابگاه وتسه

  نيمه حضوري  3067  دانشگاه عالمه طباطبايي  35  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاد دانشگاه
  نيمه حضوري  3068  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  پيام نور  3069  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  7  -  گرايش تشكيالت وروشها
  پيام نور  3070  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  7  -  گرايش مديريت تحول

  پيام نور  3071  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  6  -  گرايش مديريت منابع انساني
  پيام نور  3072  دانشگاه پيام نورمركزدليجان  20  -  
  پيام نور  3073  اه پيام نورمركزشيرازدانشگ  20  -  
  پيام نور  3074  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  20  -  

  )2كدگرايش(ـ مديريت بحران1142
  روزانه  3075  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مديريت دولتي
  شبانه  3076  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مديريت دولتي

  )3كدگرايش(ـ مديريت صنعتي1142
  روزانه  3077  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3078  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  3079  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  3080  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  3081  دانشگاه تهران  -  5  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3082  دانشگاه تهران  5  -  گرايش توليد

  روزانه  3083  دانشگاه خليج فارس بوشهر  9  -  
  روزانه  3084  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  روزانه  3085  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3086  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش توليد
  روزانه  3087  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش توليد

  روزانه  3088  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3089  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش توليد

  روزانه  3090  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3091  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش توليد
  روزانه  3092  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش توليد

  روزانه  3093  رشت-ه گيالندانشگا  8  -  
  روزانه  3094  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش مديريت توليد وعمليات

  روزانه  3095  دانشگاه يزد  4  -  دي تولشيگرا
  شبانه  3096  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  3097  دانشگاه تهران  -  6  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  3098  ندانشگاه تهرا  6  -   فاقدخوابگاه-گرايش توليد



 52صفحه 

 )3كدگرايش(ـ مديريت صنعتي1142 ادامه
كدمحل  انشگاه محل تحصيلد اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  3099  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش توليد
  شبانه  3100  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش توليد

  شبانه  3101  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  3102  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش توليد

  شبانه  3103  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  ش محورشيوه آموز-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  3104  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش توليد
  شبانه  3105  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش توليد

  شبانه  3106  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  3107  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش مديريت توليد وعمليات

  شبانه  3108  دانشگاه يزد  2  -  دي تولشيگرا
  شبانه  3109  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور-دي تولشيگرا

  نيمه حضوري  3110  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  غيرانتفاعي  3111  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  10  -   گرايش مالي- واحدخواهران تهران-فقط زن
  غيرانتفاعي  3112  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  10  -  گرايش مالي- واحدبرادران دماوند-فقط مرد

  غيرانتفاعي  3113  يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  15  -  
  غيرانتفاعي  3114  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  محل تحصيل واحد قزوين

  )4كدگرايش(ـ مديريت فناوري اطالعات1142
  روزانه  3115  ) س(دانشگاه الزهرا  6  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن
  روزانه  3116  )س (دانشگاه الزهرا  4  -   اجرا در دانشكده فني مهندسي-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن

  روزانه  3117  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3118  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  3119  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش مديريت كيفيت فراگير
  روزانه  3120  زاهدان-نشگاه سيستان وبلوچستاندا  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت كيفيت فراگير

  روزانه  3121  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  3122  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
  روزانه  3123  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته

  شبانه  3124  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن
  شبانه  3125  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  اجرادردانشكده فني مهندسي-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته-فقط زن

  شبانه  3126  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه
  شبانه  3127  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش مديريت كيفيت فراگير
  شبانه  3128  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت كيفيت فراگير

  شبانه  3129  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
  شبانه  3130  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته

  پيام نور  3131   تكميلي تهراندانشگاه پيام نورمركزتحصيالت  20  -  
  مجازي  3132  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  40  -  
  مجازي  3133  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  

  مجازي  3134  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3135  مهرشهركرج-موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي  40  -  

  مجازي  3136  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
  مجازي  3137  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15  -  گرايش مديريت منابع اطالعاتي

  مجازي  3138  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15  -  گرايش نظام كيفيت فراگير
  بين الملل  3139  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  محل تحصيل شهرستان چابهار

  )5كدگرايش(ـ مديريت تكنولوژي1142
  روزانه  3140  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش انتقال تكنولوژي
  وزانهر  3141  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش انتقال تكنولوژي
  شبانه  3142  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  گرايش انتقال تكنولوژي
  شبانه  3143  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور-گرايش انتقال تكنولوژي

  )6كدگرايش(ـ مديريت مالي1142
  روزانه  3144  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3145  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  3146  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  3147  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3148  دانشكده علوم اقتصادي  20  -  

  شبانه  3149  دانشگاه تهران  -  12  وابگاهفاقدخ
  شبانه  3150  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  3151  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  3152  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  

  )7كدگرايش(ـ مديريت كارآفريني1142
  روزانه  3153  دانشگاه تهران  5  -  گرايش آموزش وترويج كارآفريني

  روزانه  3154  دانشگاه تهران  10  -  رايش بخش عمومي دردانشكده كارآفرينيگ
  روزانه  3155  دانشگاه تهران  10  -  گرايش سازماني دردانشكده كارآفريني

  روزانه  3156  دانشگاه تهران  5  -  گرايش فناوري
  روزانه  3157  دانشگاه تهران  20  -  گرايش كسب وكارجديد دردانشكده كارآفريني

  روزانه  3158  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش كسب وكار



 53صفحه 

 )7كدگرايش(فرينيـ مديريت كارآ1142 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3159  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  3160  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3161  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3162  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  3163  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  3164  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3165  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-آفرينيگرايش آموزش وترويج كار

  شبانه  3166  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش بخش عمومي دردانشكده كارآفريني
  شبانه  3167  دانشگاه تهران  10  -  بگاهفاقدخوا-گرايش سازماني دردانشكده كارآفريني

  شبانه  3168  نشگاه تهراندا  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش فناوري
  شبانه  3169  دانشگاه تهران  20  -  فاقدخوابگاه-گرايش كسب وكارجديد دردانشكده كارآفريني

  شبانه  3170  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش كسب وكار
  شبانه  3171  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  3172  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3173  كرماندانشگاه شهيدباهنر  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3174  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  3175  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(ـ برنامه ريزي، مديريت وآموزش محيط زيست1146
  روزانه  3176  دانشگاه تهران  11  -  

  شبانه  3177  دانشگاه تهران  11  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(ـ آموزش محيط زيست1146

  پيام نور  3178  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  )1كدگرايش(ـ مديريت اجرايي1148

  روزانه  3179  دانشگاه تهران  -  5  فاقدخوابگاه
  روزانه  3180  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل قم

  روزانه  3181  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  3182  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3183  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  3184  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  3185  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3186  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  3187  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  روزانه  3188  يزددانشگاه   4  -  اتي وعملدي تولشيگرا

  شبانه  3189  دانشگاه تهران  -  6  فاقدخوابگاه
  شبانه  3190  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل قم

  شبانه  3191  سمناندانشگاه   3  -  
  شبانه  3192  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3193  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  3194  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور

  شبانه  3195  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  3196  دانشگاه يزد  2  -  اتي وعملدي تولشيگرا

  پيام نور  3197  دانشگاه پيام نورمركزبابل  20  -  
  پيام نور  3198  )واحدقشم(دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس  20  -  
  پيام نور  3199  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  3200  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  پيام نور  3201  دانشگاه پيام نورمركزساري  20  -  
  پيام نور  3202  وهدانشگاه پيام نورمركزسا  20  -  
  پيام نور  3203  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  20  -  
  پيام نور  3204  دانشگاه پيام نورمركزورامين  20  -  

  غيرانتفاعي  3205  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  فاعيغيرانت  3206  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  

  مجازي  3207  دانشگاه اصفهان  40  -  فاقدخوابگاه
  مجازي  3208  مهرشهركرج-موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي  40  -  

  )2كدگرايش(MBA ـ مديريت1148
  روزانه  3209  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  3210  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش استراتزي
  روزانه  3211  دانشگاه تبريز  1  -   آموزش محورشيوه-گرايش استراتزي

  روزانه  3212  دانشگاه تهران  5  -  گرايش مديريت بازاريابي
  روزانه  3213  دانشگاه تهران  -  5  گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني

  روزانه  3214  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل دانشكده هاي فني تهران-گرايش مديريت عمليات
  روزانه  3215  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش استراتژي

  روزانه  3216  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش سيستم هاي اطالعاتي مديريت
  روزانه  3217  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش مديريت بازار يابي



 54صفحه 

  )2كدگرايش(MBA ـ مديريت1148ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  3218  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت تكنولوژي
  روزانه  3219  دانشگاه سمنان  2  -  سانيگرايش مديريت توسعه و منابع ان

  روزانه  3220  سمناندانشگاه   3  -  گرايش مديريت عمليات
  روزانه  3221  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش مديريت مالي

  روزانه  3222  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  3223  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3224  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
  روزانه  3225  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

  روزانه  3226  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3227  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ژي   ي استراتژي ومديريت تكنولوگرايشها

  روزانه  3228  دانشكده علوم اقتصادي  20  -  
  شبانه  3229  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  3230  بريزدانشگاه ت  1  -  گرايش استراتزي
  شبانه  3231  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش استراتزي

  شبانه  3232  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت بازاريابي
  شبانه  3233  دانشگاه تهران  -  6  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني

  شبانه  3234  دانشگاه تهران  25  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده هاي فني تهران-ش مديريت عملياتگراي
  شبانه  3235  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش استراتژي

  شبانه  3236  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش سيستم هاي اطالعاتي مديريت
  شبانه  3237  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش مديريت بازاريابي
  شبانه  3238  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت تكنولوژي

  شبانه  3239  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش مديريت توسعه و منابع انساني
  شبانه  3240  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت عمليات

  شبانه  3241  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش مديريت مالي
  شبانه  3242  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  شبانه  3243  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3244  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  دانشگاه صنعتي اميركبيربا همكاري 

  شبانه  3245  نشگاه صنعتي شريفدا  -  50  
  شبانه  3246  دانشگاه صنعتي شريف  -  7  شيوه آموزش محور

  شبانه  3247  عتي مالك اشتردانشگاه صن  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ژي   گرايشهاي استراتژي ومديريت تكنولو
  شبانه  3248  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  
  پيام نور  3249  )واحددماوند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  

  غيرانتفاعي  3250  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش استراتژي
  غيرانتفاعي  3251  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  غيرانتفاعي  3252  سسه غيرانتفاعي قشممو  20  -  

  مجازي  3253  دانشگاه اصفهان  40  -  فاقدخوابگاه
  مجازي  3254  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  40  -  

  مجازي  3255  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  20  -  گرايش استراتژي
  مجازي  3256  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  20  -  گرايش مديريت بازاريابي
  بين الملل  3257  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش-گرايش مديريت بازاريابي 

  بين الملل  3258  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش-يگرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انسان
  بين الملل  3259  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش-گرايش مديريت تكنولوژي

  بين الملل  3260  دانشگاه تهران  15  -  شمحل تحصيل جزيره كي-گرايش مديريت مالي
محل -)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي محصول وبازار

  دانشكده علوم ومهندسي-تحصيل جزيره كيش
  بين الملل  3261  دانشگاه صنعتي شريف  15  -

  بين الملل  3262  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  محل تحصيل واحد بين الملل دانشگاه گيالن واقع درمنطقه آزاد بندرانزلي
  )2كدگرايش(ـ مديريت1148

  روزانه  3263  دانشگاه صنعتي شريف  MBA  -  20 با ضرايب مديريت
  روزانه  3264  ه صنعتي شريفدانشگا  3  -  شيوه آموزش محور-MBAبا ضرايب مديريت 

  )3كدگرايش(ـ مديريت امورشهري1148
  روزانه  3265  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3266  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  3267  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3268  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  3269  دانشگاه تهران  -  12  فاقدخوابگاه
  شبانه  3270  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  3271  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  3272  سي مشهددانشگاه فردو  5  -  فاقدخوابگاه



 55صفحه 

  *)1كدگرايش(مباني نظري اسالمي-ـ مدرسي معارف اسالمي1152
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  3273  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  زانهرو  3274  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3275  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  3276  دانشگاه قم  10  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  3277  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3278  مشهددانشگاه فردوسي   5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  3279  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  *)2كدگرايش(اخالق اسالمي-ـ مدرسي معارف اسالمي1152

  روزانه  3280  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  3281  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3282  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3283  )غيرانتفاعي(قم-)ع (دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  *)3كدگرايش(تاريخ وتمدن اسالمي-ـ مدرسي معارف اسالمي1152
  روزانه  3284  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  3285  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  3286  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  3287  انشگاه تهراند  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3288  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3289  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  *)4كدگرايش(انقالب اسالمي-ـ مدرسي معارف اسالمي1152

  روزانه  3290  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  3291  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  3292  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3293  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3294  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  *)5كدگرايش(آشنايي با منابع اسالمي-ـ مدرسي معارف اسالمي1152

  روزانه  3295  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  3296  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  شبانه  3297  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3298  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

 را 2و 1ا پيك سنجش مراجعه و فرمهاي شماره يبايد به سايت اينترنتي سازمان مدرسي معارف اسالمي -1152كد رشته امتحاني داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  *
  .تكميل و به همراه مدارك خواسته شده به معاونت امور اساتيد ارسال نمايند



 56صفحه 

  تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايه كدرشته محلهاي -2جدول شماره 
  )1كدگرايش(پترولوژي-ـ زمين شناسي 1201

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  3401  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3402  همدان-شگاه بوعلي سينادان  9  -  
  روزانه  3403  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  3404  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  3405   تبريزدانشگاه  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3406  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  3407  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليل تحصمح
  روزانه  3408  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  3409  دانشگاه زنجان  8  -  

  روزانه  3410  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3411  گاه شهيدبهشتيدانش  5  -  
  روزانه  3412  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  3413  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3414  سازمان زمين شناسي-ه علوم زمينپژوهشكد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3415  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  3416  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  3417  انشگاه تبريزد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3418  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3419  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3420  دانشگاه زنجان  4  -  

  شبانه  3421  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3422  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  شبانه  3423  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(اقتصادي-ـ زمين شناسي 1201

  روزانه  3424  دانشگاه اروميه  3  -  
  روزانه  3425  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3426  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  3427  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  3428  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3429  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  3430  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3431  زاهدان-وچستاندانشگاه سيستان وبل  4  -  

  روزانه  3432  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3433  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3434   شهيدچمران اهوازدانشگاه  6  -  
  روزانه  3435  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  3436  دانشگاه علوم پايه دامغان  5  -  
  روزانه  3437  هددانشگاه فردوسي مش  5  -  
  روزانه  3438  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  روزانه  3439  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  

  روزانه  3440  سازمان زمين شناسي-زمينپژوهشكده علوم   5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3441  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3442  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  3443  تبريزدانشگاه   1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3444  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3445  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3446  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  3447  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  3448  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3449  دانشگاه علوم پايه دامغان  2  -  

  شبانه  3450  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3451  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  پيام نور  3452  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  
  پيام نور  3453  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  

  )3كدگرايش(تكتونيك-ـ زمين شناسي 1201
  روزانه  3454  دانشگاه بيرجند  6  -  باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

  روزانه  3455  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3456  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  3457  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  3458  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  3459  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  3460  دانشگاه علوم پايه دامغان  5  -  



 57صفحه 

  )3كدگرايش(تكتونيك-ـ زمين شناسي 1201 ادامه
 اول دوم تمالحظا ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  3461  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  3462  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  

  روزانه  3463   زمين شناسيسازمان-پژوهشكده علوم زمين  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3464  دانشگاه بيرجند  3  -  باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

  شبانه  3465  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  3466  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3467  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3468  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  3469  دانشگاه علوم پايه دامغان  2  -  

  شبانه  3470  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3471  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3472  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  )4كدگرايش)(ئيدروژئولوژي (آبشناسي -ـ زمين شناسي 1201

  روزانه  3473  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  3474  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3475  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3476  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  3477  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  3478  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  3479  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  3480  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3481  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  3482  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3483  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3484  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-گاهفاقدخواب- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3485  انشگاه شيرازد  2  -  
  شبانه  3486  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  3487  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  
  شبانه  3488  نشگاه فردوسي مشهددا  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3489  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  پيام نور  3490  دانشگاه پيام نورمركزابهر  25  -  

  )5كدگرايش(چينه شناسي وفسيل شناسي-ـ زمين شناسي 1201
  روزانه  3491  دانشگاه اروميه  4  -  

  روزانه  3492  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3493  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  3494  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3495  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3496  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  3497  دانشگاه علوم پايه دامغان  4  -  
  روزانه  3498  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3499  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3500  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3501  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3502  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3503  دانشگاه علوم پايه دامغان  2  -  
  شبانه  3504  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  3505  دانشگاه پيام نورمركزبيرجند  15  -  
  پيام نور  3506  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  25  -  
  پيام نور  3507  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  3508  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  
  غيرانتفاعي  3509  موسسه غيرانتفاعي كرمان  15  -  

  )6كدگرايش(رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي-ـ زمين شناسي 1201
  روزانه  3510  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  3511  دانشگاه بيرجند  3  -  
  روزانه  3512  دانشگاه تهران  3  -  
  انهروز  3513  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  3514  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  3515  دانشگاه بيرجند  2  -  

  شبانه  3516  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3517  اندانشگاه تهر  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3518  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  )7كدگرايش(نفت-ـ زمين شناسي1201
  روزانه  3519  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  

  



 58صفحه 

  )8كدگرايش(مهندسي-ـ زمين شناسي1201
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3520  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3521  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  3522  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3523  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  3524  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  3525  دانشگاه يزد  4  -  

  شبانه  3526  ت معلم تهراندانشگاه تربي  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3527  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3528  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3529   يزددانشگاه  2  -  
  شبانه  3530  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور

  )9كدگرايش(زيست محيطي-ـ زمين شناسي 1201
  روزانه  3531  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3532  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  3533  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  3534  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  3535  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3536  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  3537  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3538  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  شبانه  3539  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3540   مشهددانشگاه فردوسي  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )10كدگرايش( ژئوشيمي-ـ زمين شناسي1201
  روزانه  3541  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  3542  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  شبانه  3543  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  3544  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  ه آموزش محورشيو-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3545  زاهدان-سيستان وبلوچستاندانشگاه   2  -  

  )1كدگرايش(ـ ژئوفيزيك1202
  روزانه  3546  دانشگاه اراك  1  -  يكيگرايش الكتر

  روزانه  3547  كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي   4  -  
  روزانه  3548  دانشگاه تهران  10  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  3549  دانشگاه تهران  4  -  گرايش ژئوالكتريك
  روزانه  3550  دانشگاه تهران  3  -  گرايش ژئومغناطيس
  روزانه  3551  دانشگاه تهران  6  -  گرايش لرزه شناسي
  روزانه  3552  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش ژئوالكتريك
  روزانه  3553  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش زلزله شناسي

  روزانه  3554  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   8  -  
  روزانه  3555  ن المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزلهپژوهشگاه بي  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي

  شبانه  3556  دانشگاه اراك  2  -  گرايش الكتريكي
  شبانه  3557  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  

  شبانه  3558  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي
  شبانه  3559  دانشگاه تهران  4  -  بگاهفاقدخوا-گرايش ژئوالكتريك
  شبانه  3560  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ژئومغناطيس
  شبانه  3561  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش لرزه شناسي
  شبانه  3562  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش ژئوالكتريك
  شبانه  3563  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي

  )2كدگرايش(ـ هواشناسي1202
  روزانه  3564  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3565  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  
  روزانه  3566  دانشگاه يزد  4  -  

  شبانه  3567  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3568  بندرعباس-زگاندانشگاه هرم  2  -  
  شبانه  3569  دانشگاه يزد  2  -  

  )1كدگرايش( شيمي فيزيك-ـ شيمي 1203
  روزانه  3570  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  3571  دانشگاه اروميه  8  -  

  روزانه  3572  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور
  روزانه  3573  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  روزانه  3574  )ع (دانشگاه امام حسين   12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  3575  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  3576  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  3577  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  روزانه  3578  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  3579  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور



 59صفحه 

  )1كدگرايش( شيمي فيزيك-ـ شيمي 1203 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3580  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  3581  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3582  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -  

  روزانه  3583  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3584  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3585  دانشگاه خليج فارس بوشهر  1  -  
  روزانه  3586  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  3587  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  3588  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  12  -  

  روزانه  3589  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3590  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  3591  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  3592  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  3593  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  3594  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  روزانه  3595  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  3596  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  

  روزانه  3597  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3598  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  

  روزانه  3599  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  خواهرانفاقدخوابگاه 
  روزانه  3600  ايه دامغاندانشگاه علوم پ  4  -  
  روزانه  3601  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3602  دانشگاه كاشان  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3603  اندانشگاه كردست  4  -  
  روزانه  3604  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  روزانه  3605  خرم آباد-دانشگاه لرستان  2  -  
  روزانه  3606  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  روزانه  3607  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  3608  دانشگاه يزد  4  -  
  روزانه  3609  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   4  -  
  شبانه  3610  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  3611  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  3612  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  3613  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  انهشب  3614  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  3615  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3616  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  

  شبانه  3617  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  شيوه آموزش محور-گاهفاقدخواب- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3618  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3619  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  
  شبانه  3620  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3621  دانشگاه شهيدچمران اهواز  1  -  
  شبانه  3622  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  3623  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3624  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  نهشبا  3625  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  3626  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  3627  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  هشبان  3628  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  3629  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3630  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3631  دانشگاه علوم پايه دامغان  2  -  
  شبانه  3632  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3633  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  3634  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  
  شبانه  3635  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  3636  دانشگاه يزد  2  -  
  ام نورپي  3637  دانشگاه پيام نورمركزابهر  5  -  
  پيام نور  3638  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  5  -  
  پيام نور  3639  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  
  پيام نور  3640  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
  پيام نور  3641  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  
  پيام نور  3642  دانشگاه پيام نورمركزسيرجان  10  -  
  پيام نور  3643  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  



 60صفحه 

  )2كدگرايش( شيمي آلي-ـ شيمي 1203
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3644  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  3645  دانشگاه اروميه  12  -  

  روزانه  3646  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور
  روزانه  3647  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3648  )س (هرادانشگاه الز  10  -  فقط زن
  روزانه  3649  )ع (دانشگاه امام حسين   12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  3650  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  3651  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  3652  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  روزانه  3653  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  3654  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3655  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3656  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  7  -  

  روزانه  3657  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3658  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  3659  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  3660  دانشگاه خليج فارس بوشهر  9  -  
  روزانه  3661  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  3662  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  3663  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  3664  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  14  -  

  روزانه  3665  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3666  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  انهروز  3667  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  3668  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  3669  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  انهروز  3670  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3671  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  روزانه  3672  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  3673  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3674  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  3675  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  3676  دانشگاه علوم پايه دامغان  7  -  
  روزانه  3677  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3678  دانشگاه كاشان  9  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3679  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  3680  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  
  روزانه  3681  خرم آباد-دانشگاه لرستان  8  -  
  روزانه  3682  بابلسر-دانشگاه مازندران  15  -  
  روزانه  3683  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  3684  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  6  -  
  روزانه  3685  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  3686  دانشگاه يزد  6  -  
  روزانه  3687  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   7  -  

  روزانه  3688  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3689  دانشگاه اراك  7  -  
  شبانه  3690  دانشگاه اروميه  7  -  
  شبانه  3691  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  3692  ـقزوين)ره (اه بين المللي امام خميني دانشگ  3  -  
  شبانه  3693  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  3694  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3695  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3696  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  3697  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3698  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  هشبان  3699  دانشگاه زنجان  8  -  
  شبانه  3700  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  3701  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  3702  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3703  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  3704  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3705  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3706  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3707  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
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  شبانه  3708  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3709  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3710  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3711  دانشگاه صنعتي شاهرود  9  -  
  شبانه  3712  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  3713  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3714  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  چهشرايط درانتهاي دفتر-محل تحصيل تهران

  شبانه  3715  لم وصنعت ايراندانشگاه ع  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3716  دانشگاه علوم پايه دامغان  4  -  

  شبانه  3717  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3718  دانشگاه كاشان  4  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  3719  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  3720  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  
  شبانه  3721  رفسنجان-)عج (صردانشگاه ولي ع  -  6  
  شبانه  3722  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  3723  دانشگاه يزد  3  -  

  شبانه  3724  يمي ايرانپژوهشگاه شيمي ومهندسي ش  5  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3725  دانشگاه پيام نورمركزابهر  5  -  
  پيام نور  3726  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  8  -  
  پيام نور  3727  پيام نورمركزاردكاندانشگاه   5  -  
  پيام نور  3728  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  
  پيام نور  3729  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  3730  دانشگاه پيام نورمركززنجان  8  -  
  پيام نور  3731  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  
  پيام نور  3732  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  
  پيام نور  3733  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  7  -  
  پيام نور  3734  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  

  )3كدگرايش( شيمي معدني-ـ شيمي 1203
  روزانه  3735  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  3736  دانشگاه اروميه  5  -  

  روزانه  3737  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور
  روزانه  3738  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3739  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  3740  )ع (دانشگاه امام حسين   12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  3741  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  3742  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  3743  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  3744  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  روزانه  3745  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  3746  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3747  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  انهروز  3748  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  

  روزانه  3749  اندانشگاه تربيت معلم تهر  3  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3750  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  روزانه  3751  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3752  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  3753  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  3754  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  3755  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  

  روزانه  3756  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3757  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  3758  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  3759  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  3760  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  روزانه  3761  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  روزانه  3762  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  روزانه  3763  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3764  لم وصنعت ايراندانشگاه ع  8  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  3765  دانشگاه علوم پايه دامغان  9  -  
  روزانه  3766  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3767  دانشگاه كاشان  5  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3768  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  3769  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  3770  خرم آباد-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  3771  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  



 62صفحه 

  )3كدگرايش(معدني شيمي -ـ شيمي 1203ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3772  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  3773  دانشگاه يزد  5  -  
  روزانه  3774  زنجان-يه مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پا  4  -  

  روزانه  3775  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3776  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  3777   اروميهدانشگاه  3  -  
  شبانه  3778  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  3779  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  3780  ينـقزو)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  3781  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  3782  دانشگاه تبريز  1  -  ورشيوه آموزش مح
  شبانه  3783  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3784  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3785  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  3786  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  3787  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  3788  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3789  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  3790  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  3791  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3792  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  نهشبا  3793  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  3794  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3795  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  هشبان  3796  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  3797  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3798  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3799  دانشگاه علوم پايه دامغان  5  -  
  شبانه  3800  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3801  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  3802  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  
  شبانه  3803  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  3804  دانشگاه ياسوج  7  -  

  شبانه  3805  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  1  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3806  دانشگاه پيام نورمركزابهر  5  -  
  پيام نور  3807  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  5  -  
  پيام نور  3808  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  
  پيام نور  3809  ركزخويدانشگاه پيام نورم  10  -  
  پيام نور  3810  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  7  -  

  )4كدگرايش( شيمي تجزيه-ـ شيمي 1203
  روزانه  3811  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  3812  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  3813  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور
  روزانه  3814  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3815  )س (دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  3816  )ع (دانشگاه امام حسين   12  -  ترچهشرايط درانتهاي دف-فقط مرد

  روزانه  3817  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  3818  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  3819  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  3820  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  روزانه  3821  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  3822  دانشگاه تبريز  1  -  موزش محورشيوه آ
  روزانه  3823  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  3824  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  3825  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  3826  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3827  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3828  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  
  روزانه  3829  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  3830  دانشگاه زنجان  9  -  
  روزانه  3831  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  3832  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  8  -  

  روزانه  3833  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3834  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  



 63صفحه 

  )4كدگرايش( شيمي تجزيه-ـ شيمي 1203 ادامه
كدمحل   تحصيلدانشگاه محل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  3835  هوازدانشگاه شهيدچمران ا  6  -  
  روزانه  3836  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  3837  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  

  روزانه  3838  ركبيردانشگاه صنعتي امي  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3839  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  روزانه  3840  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  3841  تي شريفدانشگاه صنع  5  -  

  روزانه  3842  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو
  روزانه  3843  ندانشگاه علم وصنعت ايرا  6  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  3844  دانشگاه علوم پايه دامغان  6  -  
  روزانه  3845  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  3846  اندانشگاه كاش  8  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3847  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  3848  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  3849  خرم آباد-دانشگاه لرستان  7  -  
  روزانه  3850  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  روزانه  3851  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  روزانه  3852  دانشگاه ياسوج  7  -  
  روزانه  3853  دانشگاه يزد  5  -  
  روزانه  3854  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   8  -  

  روزانه  3855  رانپژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي اي  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3856  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  3857  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  3858  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  3859  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  3860  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  3861  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  3862  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3863  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  وزش محورشيوه آم-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3864  نشگاه تهراندا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3865  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  3866  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  3867  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  3868  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  3869  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3870  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  3871  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  3872  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3873  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3874  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  3875  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3876  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  3877  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3878  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  3879  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  3880  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3881  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو

  شبانه  3882  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3883  دانشگاه علوم پايه دامغان  3  -  

  شبانه  3884  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3885  دانشگاه كاشان  3  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  3886  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  3887  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  
  شبانه  3888  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  -  6  
  شبانه  3889  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  3890  دانشگاه يزد  3  -  

  شبانه  3891  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3892  دانشگاه پيام نورمركزابهر  5  -  
  پيام نور  3893  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  15  -  
  پيام نور  3894  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  5  -  
  پيام نور  3895  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  
  پيام نور  3896  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
  پيام نور  3897  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  
  پيام نور  3898  دانشگاه پيام نورمركزخوي  10  -  



 64صفحه 

  )4كدگرايش( شيمي تجزيه-ـ شيمي 1203 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات سالظرفيت نيم

 دوره تحصيل

  پيام نور  3899  شگاه پيام نورمركزدليجاندان  15  -  
  پيام نور  3900  دانشگاه پيام نورمركزساري  25  -  
  پيام نور  3901  دانشگاه پيام نورمركزسيرجان  10  -  
  پيام نور  3902  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  
  پيام نور  3903  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  
  پيام نور  3904  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  
  پيام نور  3905  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  6  -  
  رپيام نو  3906  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  

  )5كدگرايش(ـ شيمي كاربردي1203
  روزانه  3907  دانشگاه اروميه  3  -  
  روزانه  3908  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  3909  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  3910  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3911  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  3912  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  3913  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  3914  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  3915  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3916  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3917  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  3918  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3919  دانشگاه سمنان  14  -  
  شبانه  3920  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  

  شبانه  3921  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3922  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3923  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  3924  يمي ومهندسي شيمي ايرانپژوهشگاه ش  2  -  فاقدخوابگاه

  )6كدگرايش(ـ فيتوشيمي1203
  روزانه  3925  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  
  روزانه  3926  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3927  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  شبانه  3928  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  
  شبانه  3929  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  

  )7كدگرايش(ـ نانو شيمي1203
  روزانه  3930  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  3931  دانشگاه كاشان  6  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  3932  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3933  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه

  )8كدگرايش(ـ آموزش شيمي1203
  روزانه  3934  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  3935  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  
  )9كدگرايش(ـ پيشرانه ها1203

  روزانه  3936  ) ع(دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد- وجامدعي ماي هاشرانهي پيگرايشها
  روزانه  3937  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  3938  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  شبانه  3939  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  3940  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  )10كدگرايش(شيمي دريا-ـ شيمي1203

  روزانه  3941  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  4  -  
  شبانه  3942  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  

  )11يشكدگرا(شيمي پليمر-ـ شيمي1203
  روزانه  3943  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3944  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  3945  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  )11كدگرايش(ـ مهندسي علوم وتكنولوژي پليمر1203
  روزانه  3946  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  15  -  تعهدي براي خوابگاه ندارد-باضرايب شيمي پليمر

  )1كدگرايش(ـ فيزيك1204
  روزانه  3947  دانشگاه اراك  3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  3948  دانشگاه اراك  3  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  3949  دانشگاه اراك  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  3950  دانشگاه اراك  2  -  گرايش هسته اي
  روزانه  3951  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش اتمي مولكولي

  روزانه  3952  دانشگاه اروميه  3  -  جامدگرايش حالت 
  روزانه  3953  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش نظري

  روزانه  3954  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش هسته اي
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  روزانه  3955  دانشگاه اروميه  -  6  شيوه آموزش محور-گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  3956  دانشگاه اروميه  -  6  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد

  روزانه  3957  دانشگاه اروميه  -  6  شيوه آموزش محور-گرايش نظري
  روزانه  3958  دانشگاه اروميه  -  6  وه آموزش محورشي-گرايش هسته اي

  روزانه  3959  دانشگاه اصفهان  4  -  يدرزمينه فيزيك نظري وفيزيك نجوم
  انهروز  3960  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه-)حالت جامد(گرايش ماده چگال

  روزانه  3961  )س (ه الزهرادانشگا  5  -   ليزرواپتيكنهيفيزيك اتمي مولكولي با زم-فقط زن
  روزانه  3962  )س (دانشگاه الزهرا  7  -  فيزيك گرايش نظري-فقط زن
  روزانه  3963  )س (دانشگاه الزهرا  5  -   پالسمانهيگرايش اتمي مولكولي بازم-فقط زن
  روزانه  3964  )س (دانشگاه الزهرا  2  -  گرايش ذرات بنيادي-فقط زن
  روزانه  3965  )س (دانشگاه الزهرا  3  -  گرايش فيزيك نجومي-نفقط ز

  روزانه  3966  )س (دانشگاه الزهرا  16  -  گرايش ماده چگال-فقط زن
  روزانه  3967  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد-گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  3968  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-گرايش هسته اي
  روزانه  3969  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  3970  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  3971  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  گرايش هسته اي

  روزانه  3972  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  3973  دانشگاه بيرجند  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  3974  دانشگاه بيرجند  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  3975  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش هسته اي

  روزانه  3976  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   2  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  3977  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  3978  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   4  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  3979  دانشگاه تبريز  4  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  3980  دانشگاه تبريز  4  -   ليزرنهيگرايش اتمي ومولكولي در زم

  روزانه  3981  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  3982  دانشگاه تبريز  4  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  3983  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش نظري
  روزانه  3984  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش هسته اي

  روزانه  3985  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي درزم
  روزانه  3986  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- ليزرنهيگرايش اتمي ومولكولي درزم

  روزانه  3987  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  روزانه  3988  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  3989  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش نظري
  روزانه  3990  نشگاه تبريزدا  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش هسته اي

  روزانه  3991  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  5  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-گرايش گرانش و فيزيك نجومي
  روزانه  3992  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  5  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-)حالت جامد(گرايش ماده چگال

  روزانه  3993  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  3994  سدانشگاه تربيت مدر  7  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  3995  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  گرايش نظري
  روزانه  3996  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -   سيستمهاي پيچيدهنهيگرايش اتمي و مولكولي در زم
  روزانه  3997  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -   اپتيك وليزرنهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  3998  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  3999  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -  گرايش فيزيك حالت جامد
  روزانه  4000  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -   كيهان شناسينهيگرايش فيزيك نظري درزم

  روزانه  4001  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش نظري بنيادي
  روزانه  4002  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4003  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش حالت جامد
  روزانه  4004  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4005  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4006  دانشگاه تفرش  5  -  گرايش نظريه ميدانهاوذرات بنيادي
  روزانه  4007  دانشگاه تفرش  5  -  گرايش هسته اي

  روزانه  4008  دانشگاه تهران  5  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4009  دانشگاه تهران  3  -  رايش حالت جامدگ

  روزانه  4010  دانشگاه تهران  3  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4011  دانشگاه تهران  5  -  گرايش گرانش وفيزيك نجومي

  روزانه  4012  دانشگاه تهران  4  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4013  دانشگاه خليج فارس بوشهر  4  -  گرايش حالت جامد

  نهروزا  4014  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4015  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4016  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4017  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  ش فيزيك نظريگراي
  روزانه  4018  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش هسته اي
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  روزانه  4019  دانشگاه زنجان  2  -  
  روزانه  4020  دانشگاه زنجان  8  -   اپتيكنهيگرايش اتمي ومولكولي در زم

  روزانه  4021  دانشگاه زنجان  12  -  گرايش حالت جامد ماده چگال
  روزانه  4022  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4023  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4024  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4025  دانشگاه سمنان  9  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4026  دانشگاه سمنان  8  -   گرانش وفيزيكنجوميگرايشهاي
  روزانه  4027  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش حالت جامد

  انهروز  4028  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4029  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش هسته اي

  روزانه  4030  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  روزانه  4031  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش هسته اي

  روزانه  4032  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  4033  دانشگاه شهركرد  3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4034  دانشگاه شهركرد  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4035  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4036  ركرماندانشگاه شهيدباهن  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك بنيادي

  روزانه  4037  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك ذرات بنيادي
  روزانه  4038  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4039  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  گرايش اتمي ومولكولي پالسما
  روزانه  4040  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  رايش اتمي ومولكولي ليزرگ

  روزانه  4041  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها
  روزانه  4042  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  گرايش گرانش وفيزيك نجومي

  روزانه  4043  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  گرايش ماده چگال
  روزانه  4044  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4045  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش بنيادي
  روزانه  4046  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  ي تجربنهيگرايش حالت جامد در زم

  روزانه  4047  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  ي نظرنهي حالت جامد در زمشيگرا
  روزانه  4048  انشگاه شيرازد  7  -   ليزرنهي زميگرايش اتمي و مولكول

  روزانه  4049  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش حالت جامدو ماده چگال
  روزانه  4050  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4051  دانشگاه شيراز  4  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4052  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4053  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4054  دانشگاه صنعتي اصفهان  16  -  گرايش ماده چگال
  روزانه  4055  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش هسته اي

  روزانه  4056  اميركبيردانشگاه صنعتي   9  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  4057  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-مهندسي كيهان شناسي

  روزانه  4058  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4059  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش هسته اي

  روزانه  4060  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  9  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي درزم
  روزانه  4061  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها

  روزانه  4062  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  4  -  جامدگرايش فيزيك حالت 
  روزانه  4063  نشگاه صنعتي شاهروددا  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4064  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4065  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4066  دانشگاه صنعتي شريف  35  -  

  روزانه  4067  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  *مهندسي سيستمهاي انرژى 
  روزانه  4068  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4069  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *مهندسي سيستمهاي انرژى -شيوه آموزش محور

  روزانه  4070  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4071  دانشگاه علم وصنعت ايران  15  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش حالت جامد
  روزانه  4072  دانشگاه علوم پايه دامغان  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4073  دانشگاه علوم پايه دامغان  3  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4074  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4075  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4076  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4077  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4078  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اتمي و ملكولي
  روزانه  4079  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش حالت جامد
  روزانه  4080  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4081  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوبگاه-فقط مرد-گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4082  دانشگاه كاشان  3  -   محدوديت خوابگاه-ش حالت جامدگراي

  . و با مدرك كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواهند شدتحصيلپذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي  * 
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  روزانه  4083  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش نظري
  روزانه  4084  دانشگاه كاشان  2  -   محدوديت خوابگاه-گرايش هسته اي

  روزانه  4085  دانشگاه كردستان  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4086  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش نظري

  روزانه  4087  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4088  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  گرايش نظري

  روزانه  4089  رشت-دانشگاه گيالن  7  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4090  خرم آباد-دانشگاه لرستان  12  -  

  روزانه  4091  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4092  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4093  بابلسر-ه مازندراندانشگا  3  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4094  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4095  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4096  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  )نظري(گرايش بنيادي

  روزانه  4097  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  گرايش هسته اي
  روزانه  4098  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  4  -   ليزرنهي درزمي ومولكوليگرايش اتم

  هروزان  4099  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  2  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4100  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4101  دانشگاه يزد  7  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4102  دانشگاه يزد  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4103  انشكده فني ومهندسي بنابد  8  -   اپتيك ليزرنهيگرايش اتمي ومولكولي درزم
  روزانه  4104  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   4  -  ي نجومكيزيگرايش ف

  روزانه  4105  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   10  -  گرايش ماده چگال
  روزانه  4106  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   6  -   اپتيكنهي درزمي ومولكولي اتمشيگرا

  شبانه  4107  دانشگاه اراك  5  -  گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4108  دانشگاه اراك  5  -  گرايش حالت جامد
  بانهش  4109  دانشگاه اراك  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4110  دانشگاه اراك  4  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4111  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش اتمي مولكولي
  شبانه  4112  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4113  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش نظري
  شبانه  4114  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4115  دانشگاه بيرجند  1  -  ولكوليگرايش اتمي و م

  شبانه  4116  رجنددانشگاه بي  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4117  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش فيزيك نجومي

  شبانه  4118  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4119  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4120  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4121  ـقزوين)ره (المللي امام خميني دانشگاه بين   3  -  يگرايش فيزيك نجوم

  شبانه  4122  دانشگاه تبريز  2  -   ليزرنهيگرايش اتمي مولكولي درزم
  شبانه  4123  دانشگاه تبريز  1  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي درزم

  شبانه  4124  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4125  دانشگاه تبريز  2  -  يومگرايش فيزيك نج

  شبانه  4126  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش نظري
  شبانه  4127  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4128  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- ليزرنهيمي مولكولي درزمگرايش ات
  شبانه  4129  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي درزم

  شبانه  4130  دانشگاه تبريز  1  -  ه آموزش محورشيو-گرايش حالت جامد
  شبانه  4131  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-يگرايش فيزيك نجوم

  شبانه  4132  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش نظري
  شبانه  4133  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش هسته اي

  شبانه  4134  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  گرايش گرانش و فيزيك نجومي
  شبانه  4135  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  )حالت جامد(يش ماده چگالگرا

  شبانه  4136  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4137  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-دگرايش حالت جام

  شبانه  4138  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-ي و مولكولي اتمشيگرا
  شبانه  4139  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانلي محل تحص- حالت جامدشيگرا

  شبانه  4140  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4141  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  ايش ذرات بنياديگر

  شبانه  4142  دانشگاه تفرش  5  -  گرايش ذرات بنياني و نظريه ميدانها
  شبانه  4143  دانشگاه تفرش  5  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4144  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4145  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد

  شبانه  4146  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-نياديگرايش ذرات ب
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  شبانه  4147  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش گرانش وفيزيك نجومي
  شبانه  4148  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش هسته اي

  شبانه  4149  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4150  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش فيزيك نظري

  شبانه  4151  دانشگاه زنجان  1  -  
  شبانه  4152  دانشگاه زنجان  3  -   اپتيكنهيدر زمگرايش اتمي ومولكولي 

  شبانه  4153  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش حالت جامد ماده چگال
  شبانه  4154  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيك نجومي

  شبانه  4155  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4156  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4157  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4158  دانشگاه سمنان  4  -  گرايشهاي گرانش وفيزيك نجومي
  شبانه  4159  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4160  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  ميگرايش فيزيك نجو
  شبانه  4161  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4162  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  شبانه  4163  زاهدان-تان وبلوچستاندانشگاه سيس  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش هسته اي

  شبانه  4164  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي
  شبانه  4165  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-اتمي و مولكولي

  شبانه  4166  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4167  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-ي و مولكولياتم
  شبانه  4168  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه- وگرانشي نجومكيزي فشيگرا

  شبانه  4169  دانشگاه شهيدچمران اهواز  1  -  گرايش بنيادي
  شبانه  4170  چمران اهوازدانشگاه شهيد  1  -  ي تجربنهيگرايش حالت جامد درزم

  شبانه  4171  دانشگاه شهيدچمران اهواز  1  -  ي نظرنهي حالت جامد در زمشيگرا
  شبانه  4172  دانشگاه شيراز  3  -   ليزرنهي در زميگرايش اتمي ومولكول

  شبانه  4173  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش حالت جامدوماده چگال
  شبانه  4174  دانشگاه شيراز  1  -  ديگرايش ذرات بنيا

  شبانه  4175  دانشگاه شيراز  1  -  يگرايش فيزيك نجوم
  شبانه  4176  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4177  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور- ليزرنهي درزميايش اتمي ومولكولگر
  شبانه  4178  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامدوماده چگال

  شبانه  4179  دانشگاه شيراز  2  -  ه آموزش محورشيو-گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4180  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-يگرايش فيزيك نجوم

  شبانه  4181  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش هسته اي
  شبانه  4182  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4183  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقد خوابگاه-گرايش هسته اي
  شبانه  4184  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4185  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-مهندسي كيهان شناسي
  شبانه  4186  دانشگاه صنعتي اميركبير  18  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  4187  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-مهندسي كيهان شناسي
  شبانه  4188  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4189  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4190  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4191  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  ش ذرات بنياديگراي
  شبانه  4192  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4193  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  شبانه  4194  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4195  دانشگاه علوم پايه دامغان  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4196  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4197  ددانشگاه فردوسي مشه  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4198  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقد خوابگاه-يگرايش فيزيك نجوم

  شبانه  4199  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقد خوابگاه-گرايش هسته اي
  شبانه  4200  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4201  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-يرايش فيزيك نجومگ
  شبانه  4202  دانشگاه قم  2  -  فاقد خوابگاه-فقط مرد-گرايش اتمي و ملكولي
  شبانه  4203  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-نفقط ز-گرايش حالت جامد
  شبانه  4204  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4205  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4206  دانشگاه كاشان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد

  شبانه  4207  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه-گرايش نظري
  شبانه  4208  دانشگاه كاشان  1  -   فاقد خوابگاه-گرايش هسته اي

  شبانه  4209  رشت-گاه گيالندانش  7  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4210  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  گرايش نظري
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  شبانه  4211  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  گرايش هسته اي
  شبانه  4212  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4213  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4214  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4215  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4216  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش هسته اي

  شبانه  4217  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4218  دانشگاه يزد  3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4219  دانشگاه يزد  3  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4220  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  15  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4221  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  5  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  4222  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  4223  )واحدپرند( پيام نورمركزتهراندانشگاه  7  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4224  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  4225  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  15  -  گرايش هسته اي
  پيام نور  4226  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  4227  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  رايش هسته ايگ
  غيرانتفاعي  4228  مشهد-ه غيرانتفاعي خيامموسس  15  -  

  )1كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1204
  روزانه  4229  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-رايش رآكتورگ

  روزانه  4230  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك--گرايش كاربردپرتوها
  روزانه  4231  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  ضرايب فيزيك با-گرايش پرتو پزشكي

  روزانه  4232  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  4233  دانشگاه شيراز  2  -   باضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4234  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  روزانه  4235  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4236  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  روزانه  4237  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب فيزيك-گرايش گداخت هسته اي

  روزانه  4238  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  4239  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  *باضرايب فيزيك -گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

  شبانه  4240  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  شبانه  4241  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-باضرايب فيزيك-گرايش راكتور

  شبانه  4242  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك--گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  4243  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش راكتور

  شبانه  4244  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب فيزيك-ايش گداخت هسته ايگر
  شبانه  4245  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها

  شبانه  4246  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- باضرايب فيزيك--رايش مهندسي پرتوپزشكيگ
  شبانه  4247  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- باضرايب فيزيك--گرايش مهندسي راكتور

  شبانه  4248  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- باضرايب فيزيك--گرايش مهندسي گداخت هسته اي
  شبانه  4249  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  بگاهفاقدخوا-شيوه آموزش محور- باضرايب فيزيك--گرايش مهندسي كاربردپرتوها

  شبانه  4250  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *باضرايب فيزيك -گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها
  شبانه  4251  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *شيوه آموزش محور-باضرايب فيزيك-گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

  .و با مدرك مهندسي هسته اي فارغ التحصيل خواهند شددرگرايشهاي ذكرشده بانظردانشكده توزيع پذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي * 
  )2كدگرايش(كـ نانو فيزي1204

  روزانه  4252  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  4253  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  4254  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4255  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  

  روزانه  4256  دانشگاه كاشان  5  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  4257  دانشگاه تهران  2  -  قدخوابگاهفا
  شبانه  4258  زاهدان-ندانشگاه سيستان وبلوچستا  3  -  

  شبانه  4259  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4260  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  

  شبانه  4261  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه
  )3كدگرايش(ـ آموزش فيزيك1204

  روزانه  4262  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورشويژه 
  شبانه  4263  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  

  )1كدگرايش(ـ فوتونيك1205
  روزانه  4264  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  4265   تبريزدانشگاه  5  -  گرايش الكترونيك
  روزانه  4266  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش مخابرات

  روزانه  4267  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4268  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش الكترونيك
  روزانه  4269  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مخابرات

  روزانه  4270  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  فيزيك-فوتونيك



 70صفحه 

  )1كدگرايش(ـ فوتونيك1205 ادامه
كدمحل  صيلدانشگاه محل تح اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4271  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  گرايش الكترونيك ومخابرات
  روزانه  4272  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مخابرات

  روزانه  4273  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4274  دانشگاه شهيدبهشتي  18  -  

  روزانه  4275  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  4276  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  4277  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  3  -  
  شبانه  4278  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  4279  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش الكترونيك
  شبانه  4280  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش مخابرات

  انهشب  4281  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4282  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش الكترونيك
  شبانه  4283  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مخابرات

  شبانه  4284  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  گرايش الكترونيك ومخابرات
  شبانه  4285  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  گرايش فيزيك

  شبانه  4286  دانشگاه سمنان  1  -  گرايش مخابرات
  شبانه  4287  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  

  )2كدگرايش(ـ مهندسي الكترواپتيك1205
  روزانه  4288  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  ايط درانتهاي دفترچهشر-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش اپتوالكترونيك

  روزانه  4289  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش ليزر
  شبانه  4290  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -پتوالكترونيكگرايش ا

  شبانه  4291  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش ليزر
  )3كدگرايش(ـ مهندسي پالسما1205

  روزانه  4292  بهشتيدانشگاه شهيد  8  -  
  )1كدگرايش(بيوفيزيك-ـ زيست شناسي 1206

  روزانه  4293  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  4294  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  4295  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   4  -  

  شبانه  4296  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(بيوشيمي-ـ زيست شناسي 1206

  روزانه  4297  ) س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  روزانه  4298  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  4299  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4300  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  4301  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  4302  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  4303  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  4304  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  4305  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  
  روزانه  4306  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  روزانه  4307  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   6  -  
  شبانه  4308  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  4309  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4310  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  4311  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  4312  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4313  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  4314  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  4315  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  4316  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  پيام نور  4317  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  4318  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  15  -  

  )3كدگرايش(علوم گياهي-ـ زيست شناسي 1206
  روزانه  4319  دانشگاه اراك  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4320  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش سستماتيك اكولوژي
  روزانه  4321  هدانشگاه ارومي  8  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4322  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور- سيستماتيك اكولوژيشيگرا
  روزانه  4323  دانشگاه اروميه  -  10  شيوه آموزش محور-ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  روزانه  4324  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-يگرايش سيستماتيك اكولوژ
  روزانه  4325  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-ايش فيزيولوژي گياهيگر

  روزانه  4326  )س (دانشگاه الزهرا  -  5  فيزيولوژي گياهي-فقط زن
  روزانه  4327  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  گرايش سيستماتيك اكولوژي-فقط زن

  روزانه  4328  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4329  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4330  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش زيست شناسي تكويني



 71صفحه 

 )3كدگرايش(علوم گياهي-ـ زيست شناسي 1206 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4331  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4332  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4333  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-رايش زيست شناسي تكوينيگ
  روزانه  4334  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4335  دانشگاه تبريز  1  -  وزش محورشيوه آم-گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4336  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4337  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4338  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4339  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4340  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص- زيست شناسي تكوينيگرايش
  روزانه  4341  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-يگرايش سيستماتيك اكولوژ
  روزانه  4342  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4343  دانشگاه تهران  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4344  دانشگاه تهران  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4345  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4346  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4347  ددانشگاه شاه  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4348  دانشگاه شهركرد  2  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4349  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4350  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4351  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه-زيولوژي گياهيگرايش في
  روزانه  4352  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  انهروز  4353  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4354  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4355  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4356  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  يستماتيك اكولوژيگرايش س

  روزانه  4357  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4358  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4359  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4360  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4361  دانشگاه اراك  3  -  زيولوژي گياهيگرايش في
  شبانه  4362  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4363  دانشگاه اروميه  4  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4364  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4365  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4366  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4367  ريزدانشگاه تب  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4368  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4369  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4370  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4371  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4372  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4373  تربيت معلم تهراندانشگاه   10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانلي محل تحص-يني تكوي شناسستي زشيگرا
  شبانه  4374  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-ي اكولوژكيستماتي سشيگرا
  شبانه  4375  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانلي محل تحص-ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4376  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4377  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4378  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4379  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4380  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4381  دانشگاه شهركرد  1  -  فاقدخوابگاه-ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4382  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4383  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  قدخوابگاهفا-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4384  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4385  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4386  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4387  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4388  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-يستماتيك اكولوژيگرايش س
  شبانه  4389  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4390  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-محورشيوه آموزش -گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4391  گرگان-دانشگاه گلستان  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4392  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4393  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  پيام نور  4394  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  15  -  
  پيام نور  4395  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  



 72صفحه 

  )4كدگرايش(علوم جانوري-ـ زيست شناسي 1206
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4396  دانشگاه اراك  2  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4397  دانشگاه اروميه  4  -  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس

  نهروزا  4398  دانشگاه اروميه  7  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4399   اروميهدانشگاه  -  20  شيوه آموزش محور-يگرايش بافت شناسي وجنين شناس

  انهروز  4400  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4401  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4402  دانشگاه تهران  3  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  روزانه  4403  دانشگاه تهران  3  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4404  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  روزانه  4405  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -   تكوينيگرايش سلولي

  روزانه  4406  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  وزانهر  4407  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4408  دانشگاه شهركرد  3  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4409  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه- سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4410  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4411  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4412  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -   تكوينييشناسي سلولگرايش زيست 
  روزانه  4413  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4414  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  روزانه  4415  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4416  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش بيو سيستماتيك جانوري
  روزانه  4417  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4418  دانشگاه علوم پايه دامغان  4  -  گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
  روزانه  4419  دانشگاه علوم پايه دامغان  4  -  يگرايش فيزيولوژي جانور

  روزانه  4420  نون دريايي خرمشهردانشگاه علوم وف  3  -  گرايش بافت شناسي آبزيان
  روزانه  4421  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4422  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4423  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4424  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4425  خرم آباد-نشگاه لرستاندا  3  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب

  روزانه  4426  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  4427  دانشگاه اراك  2  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4428  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش بافت جنين شناسي
  شبانه  4429  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4430  يت معلم تهراندانشگاه ترب  8  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش سلولي تكويني
  شبانه  4431  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4432  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يني تكوي سلولشيگرا
  شبانه  4433  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور-هفاقدخوابگا- تهرانلي محل تحص-ي جانوريولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4434  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه- جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  شبانه  4435  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4436  رمانشاهدانشگاه رازي ك  3  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  شبانه  4437  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4438  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4439  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4440  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-يانور جيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4441  دانشگاه شهيدچمران اهواز  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4442  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش بيو سيستماتيك جانوري
  شبانه  4443  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4444  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  گرايش بافت شناسي آبزيان

  شبانه  4445  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه- جانوريوسيستماتيكيايش بگر
  شبانه  4446  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4447  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  وابگاه فاقدخ-گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4448  رشت-نشگاه گيالندا  3  -  گرايش سلولي تكويني

  پيام نور  4449  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  15  -  
  پيام نور  4450  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  

  غيرانتفاعي  4451  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سلولي تكويني باهمكاري پژوهشكده رويان
  )5كدگرايش(ميكروبيولوژي-ـ زيست شناسي 1206

  روزانه  4452  ) س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  4453  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  4454  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  4455  دانشگاه شهيدبهشتي  11  -  ي وقارچ شناسيميوشيروس،بي،ويطي،محي پزشكي پژوهشي هانهيزم
  روزانه  4456  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  شبانه  4457  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4458  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  4459  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  



 73صفحه 

  )6كدگرايش(علوم سلولي ملكولي-ـ زيست شناسي 1206
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4460  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4461  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  انهروز  4462  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
  روزانه  4463  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  4464  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  4465  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  4466  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  4467  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  4468  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  

  روزانه  4469  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  28  -   *فاقدخوابگاه
  روزانه  4470  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهي

  شبانه  4471  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4472  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  4473  دانشگاه شيراز  3  -  

  انهشب  4474  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  4475  تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  15  -  فاقدخوابگاه

  بين الملل  4476  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش
  )نفر5نفرزيست فناوري صنعت ومحيط زيست5نفرزيست فناوري دام وآبزيان4نفرزيست فناوري پايه6نفرژنتيك پزشكي8ژنتيك مولكولي(رتبه علمي وعالقه مندي درزمينه هاي توزيع توسط پژوهشگاه براساس* 

  )7كدگرايش(ژنتيك-ـ زيست شناسي 1206
  روزانه  4477  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4478  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  4479  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  4480  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  4481  دانشگاه شهركرد  3  -  

  روزانه  4482  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  زمينه هاي پژوهشي انساني دونفر گياهي دونفر
  روزانه  4483  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  شبانه  4484  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  4485  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4486  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4487  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  )8كدگرايش)(بيوتكنولوژي(ـ زيست فناوري 1206

  روزانه  4488  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميكروبي
  روزانه  4489  )س (دانشگاه الزهرا  -  5  گرايش ميكروبي-فقط زن

  روزانه  4490  دانشگاه شاهد  3  -  يط درانتهاي دفترچهشرا-گرايش ميكروبي
  شبانه  4491  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميكروبي

  )1كدگرايش(ـ آماررياضي1207
  روزانه  4492  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4493  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  4494  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  4495  دانشگاه بيرجند  7  -  
  روزانه  4496  ريزدانشگاه تب  4  -  

  روزانه  4497  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4498  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  

  روزانه  4499  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  4500  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  4501  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  

  روزانه  4502  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4503  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  4504  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  4505  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  4506  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  4507  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  4508  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  روزانه  4509  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  4510  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  4511  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4512  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  4513  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  روزانه  4514  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  نهروزا  4515  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  
  روزانه  4516  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  4517  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  4518  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  4519  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4520  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  4521  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه



 74صفحه 

  )1كدگرايش(ـ آماررياضي1207 دامها
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  بانهش  4522  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  4523  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  4524  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4525  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4526  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  4527  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  4528  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  4529  باييدانشگاه عالمه طباط  -  12  

  شبانه  4530  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  4531  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4532  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4533  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  شبانه  4534  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  4535  دانشگاه يزد  3  -  

  شبانه  4536  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4537  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  4538  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  
  پيام نور  4539  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  15  -  

  )2كدگرايش)(اكچواري (ـ آماربيمه 1207
  روزانه  4540  انشگاه شهيدبهشتيد  8  -  

  )2كدگرايش(ـ علوم محاسبات وبرنامه ريزي بيمه1207
  روزانه  4541  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -   محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-باضرايب آماربيمه
  روزانه  4542  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-باضرايب آماربيمه

  شبانه  4543  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12   محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-باضرايب آماربيمه
  شبانه  4544  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور- محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-مهباضرايب آماربي

  )3كدگرايش(ـ آماراقتصادي واجتماعي1207
  روزانه  4545  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  4546  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  4547  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  
  روزانه  4548  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  4549  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4550  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  نهشبا  4551  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  4552  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  4553  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4554  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-ورشيوه آموزش مح
  )1كدگرايش(ـ رياضي محض1208

  روزانه  4555  دانشگاه اراك  2  -  گرايش آناليز
  روزانه  4556  دانشگاه اراك  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4557  دانشگاه اراك  1  -  گرايش هندسه
  روزانه  4558  دانشگاه اروميه  5  -  

  وزانهر  4559  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  4560  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش توپولوژي

  روزانه  4561  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش جبر
  روزانه  4562  دانشگاه اصفهان  7  -  ه فاقدخوابگا-گرايش آناليز
  روزانه  4563  ه اصفهاندانشگا  10  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر
  روزانه  4564  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  روزانه  4565  )س (دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن
  روزانه  4566  دانشگاه ايالم  2  -  

  روزانه  4567  دانشگاه بجنورد  2  -  گرايش جبر
  روزانه  4568  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  4569  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  گرايش جبر

  روزانه  4570  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4571  دانشگاه بيرجند  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4572  دانشگاه بيرجند  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4573  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   8  -  گرايشهاي آناليز،جبروهندسه

  روزانه  4574  زدانشگاه تبري  3  -  
  روزانه  4575  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  4576  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4577  يزدانشگاه تبر  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  4578  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  4579  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  روزانه  4580  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  هروزان  4581  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش هندسه
  روزانه  4582   دبيرشهيدرجاييدانشگاه تربيت  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
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  )1كدگرايش(ـ رياضي محض1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات يت نيمسالظرف

 دوره تحصيل

  روزانه  4583  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش آناليز
  روزانه  4584  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش جبردرزمينه منطق رياضي
  روزانه  4585  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش جبردرزمينه نظريه گروهها

  روزانه  4586  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4587  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -   آناليزرياضيگرايش

  روزانه  4588  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش جبر
  روزانه  4589  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  4590  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش آناليز
  روزانه  4591  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش جبر

  روزانه  4592  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش آناليز
  روزانه  4593  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش جبروتوپولوژي

  روزانه  4594  دانشگاه تفرش  8  -  گرايش هندسه
  روزانه  4595  تهراندانشگاه   9  -  

  روزانه  4596  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  گرايش آناليز
  روزانه  4597  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  گرايش آناليز
  روزانه  4598  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش جبر

  روزانه  4599  دانشگاه زنجان  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  4600  دانشگاه زنجان  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4601  دانشگاه سمنان  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  4602  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش جبر

  روزانه  4603  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش آناليز
  روزانه  4604  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش جبر

  روزانه  4605  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش هندسه
  روزانه  4606  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  روزانه  4607  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  روزانه  4608  زاهدان-يستان وبلوچستاندانشگاه س  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش هندسه
  روزانه  4609  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  4610  دانشگاه شهركرد  11  -   جبرشيگرا
  روزانه  4611  دانشگاه شهيدباهنركرمان  13  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4612  دانشگاه شهيدباهنركرمان  15  -  فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4613  شهيدباهنركرماندانشگاه   12  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  روزانه  4614  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  گرايش آناليز
  روزانه  4615  دانشگاه شهيدبهشتي  18  -  گرايش جبر

  روزانه  4616  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  4617  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش آناليز

  روزانه  4618  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش توپولوژي
  روزانه  4619  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  گرايش جبر

  روزانه  4620  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  4621  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4622  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش هندسه
  وزانهر  4623  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  

  روزانه  4624  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  4625  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  گرايش جبر

  روزانه  4626  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  4627  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4628  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  بگاهمحدوديت خوا-پايان نامه صرفاًدرزمينه منطق رياضي خواهدبود-گرايش جبر
  روزانه  4629  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4630  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه-گرايش هندسه
  روزانه  4631  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  

  روزانه  4632  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش آناليز
  روزانه  4633  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  18  -  گرايش جبر

  روزانه  4634  اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگ  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4635  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4636  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4637  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  گرايش آناليز
  روزانه  4638  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4639  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  4640  دانشگاه صنعتي شريف  20  -  

  روزانه  4641  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4642  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش آناليز
  روزانه  4643  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش جبر



 76صفحه 

 )1كدگرايش(ـ رياضي محض1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4644  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  واهرانفاقدخوابگاه خ-گرايش هندسه
  روزانه  4645  ايه دامغاندانشگاه علوم پ  24  -  

  روزانه  4646  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  4647  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4648  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  4649  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  4650  دانشگاه كاشان  5  -   محدوديت خوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4651  دانشگاه كاشان  8  -   محدوديت خوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4652  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  4653  دانشگاه كردستان  10  -  گرايش جبر

  روزانه  4654  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -  
  روزانه  4655  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  
  روزانه  4656  خرم آباد-دانشگاه لرستان  9  -  

  روزانه  4657  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  4658  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش جبر

  روزانه  4659  بابلسر-ندراندانشگاه ماز  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  4660  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  4661  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  گرايش جبر

  روزانه  4662  دانشگاه مالير  4  -  
  روزانه  4663  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  

  روزانه  4664  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  14  -  گرايش آناليز
  روزانه  4665  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  2  -  گرايش جبر

  روزانه  4666  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  4667  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  4668  دانشگاه ياسوج  10  -  گرايش جبر
  روزانه  4669  دانشگاه يزد  5  -  اليزگرايش آن

  روزانه  4670  دانشگاه يزد  5  -  گرايش جبر
  روزانه  4671  دانشگاه يزد  5  -  گرايش هندسه توپولوژي

  روزانه  4672  مجتمع آموزش عالي مراغه  12  -  ش آناليزگراي
  روزانه  4673  ع آموزش عالي مراغهمجتم  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4674  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   14  -   جبر، آناليز و هندسهيشهايگرا
  شبانه  4675  دانشگاه اراك  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  4676  دانشگاه اراك  6  -  گرايش جبر

  هشبان  4677  دانشگاه اراك  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4678  دانشگاه اروميه  3  -  

  شبانه  4679  دانشگاه اروميه  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  4680  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش توپولوژي

  شبانه  4681  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش جبر
  شبانه  4682  دانشگاه ايالم  2  -  

  شبانه  4683  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  4684  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش جبر

  شبانه  4685  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  4686  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   7  -  گرايشهاي آناليز،جبروهندسه

  شبانه  4687  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  4688  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  4689  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4690  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4691  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  شبانه  4692  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  شبانه  4693   تربيت دبيرشهيدرجاييدانشگاه  4  -  
  شبانه  4694  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت-گرايش آناليز
  شبانه  4695  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت-گرايش جبر

  شبانه  4696  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش آناليزرياضي
  شبانه  4697  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش جبر

  شبانه  4698  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش هندسه
  شبانه  4699  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  هفاقدخوابگا- كرجلي محل تحص-گرايش آناليز
  شبانه  4700  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش جبر
  شبانه  4701  دانشگاه تربيت معلم تهران  30  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  4702  معلم سبزواردانشگاه تربيت   5  -  گرايش آناليز
  شبانه  4703  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش جبروتوپولوژي

  شبانه  4704  دانشگاه تفرش  12  -  گرايش هندسه



 77صفحه 

 )1كدگرايش(ـ رياضي محض1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  4705  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4706  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4707  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش جبر

  شبانه  4708  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  4709  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4710  دانشگاه سمنان  10  -  گرايش آناليز
  شبانه  4711  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش جبر

  شبانه  4712  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش آناليز
  شبانه  4713  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش جبر

  شبانه  4714  زاهدان-ان وبلوچستاندانشگاه سيست  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4715  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  شبانه  4716  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  شبانه  4717  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش هندسه
  شبانه  4718  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  4719  دانشگاه شهركرد  11  -   فاقدخوابگاه- جبرشيگرا
  شبانه  4720  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4721  باهنركرماندانشگاه شهيد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4722  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4723  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش آناليز

  شبانه  4724  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش توپولوژي
  شبانه  4725  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4726  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4727  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش جبر

  شبانه  4728  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  شبانه  4729  شيرازدانشگاه   2  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  شبانه  4730  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4731  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4732  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4733  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-ش محورشيوه آموز-گرايش آناليز
  شبانه  4734  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  شبانه  4735  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  بگاهفاقدخوا-شيوه آموزش محور-گرايش هندسه
  شبانه  4736  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  

  شبانه  4737  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4738  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4739  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4740  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  4741  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  گرايش جبر

  شبانه  4742  دانشگاه صنعتي شاهرود  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4743  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  شبانه  4744  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4745  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4746  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4747  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4748  دانشگاه علوم پايه دامغان  12  -  

  شبانه  4749  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4750  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4751  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4752  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  شبانه  4753  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-ورشيوه آموزش مح-گرايش جبر

  شبانه  4754  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  شبانه  4755  دانشگاه كاشان  2  -   فاقد خوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4756  دانشگاه كاشان  4  -   فاقد خوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4757  گرگان-دانشگاه گلستان  3  -  
  شبانه  4758  رشت-دانشگاه گيالن  13  -  

  شبانه  4759  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  گرايش آناليز
  شبانه  4760  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4761  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4762  دانشگاه مالير  4  -  
  شبانه  4763  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  4764  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  3  -  

  شبانه  4765  دانشگاه ياسوج  10  -  گرايش جبر
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 )1كدگرايش(ـ رياضي محض1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول مدو مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  4766  دانشگاه يزد  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4767  دانشگاه يزد  2  -  گرايش جبر

  شبانه  4768  دانشگاه يزد  2  -  گرايش هندسه توپولوژي
  شبانه  4769  مجتمع آموزش عالي مراغه  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  4770  مجتمع آموزش عالي مراغه  2  -  گرايش جبر

  نيمه حضوري  4771  دانشگاه اروميه  8  -  
  نيمه حضوري  4772  دانشگاه اروميه  12  -  گرايش آناليز

  نيمه حضوري  4773  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش توپولوژي محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه اروميه
  نيمه حضوري  4774  گاه اروميهدانش  8  -  گرايش جبرمحل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه

  پيام نور  4775  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  
  پيام نور  4776  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  15  -  گرايش جبر

  پيام نور  4777  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  
  پيام نور  4778  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  15  -  
  پيام نور  4779  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  15  -  
  غيرانتفاعي  4780  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  15  -  

  غيرانتفاعي  4781  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  15  -  گرايشهاي آناليز،رياضي،جبروهندسه
  )1كدگرايش(ساختارهاي جبرمنطقي-ـ محاسبات نرم1208

  روزانه  4782  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  باضرايب رياضي محض
  )2كدگرايش(اضي كاربرديـ ري1208

  روزانه  4783  دانشگاه اراك  2  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4784  دانشگاه اراك  1  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4785  )س (دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  روزانه  4786  دانشگاه بيرجند  6  -  

  روزانه  4787  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   4  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4788  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4789  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  4790  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4791  نشگاه تبريزدا  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  4792  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  4793  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  4794  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4795  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  درعملياتگرايش تحقيق 
  روزانه  4796  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -  گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  4797  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  4798   معلم سبزواردانشگاه تربيت  2  -  گرايش آناليز عددي

  روزانه  4799  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4800  دانشگاه تفرش  10  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4801  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  4802  دانشگاه خليج فارس بوشهر  1  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4803  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  يگرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعدد
  روزانه  4804  دانشگاه زنجان  9  -  

  روزانه  4805  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4806  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4807  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  4808  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4809  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4810  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  4811  زاهدان- وبلوچستاندانشگاه سيستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4812  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4813  زاهدان-وبلوچستاندانشگاه سيستان   2  -  شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  4814  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  4815  دانشگاه شهركرد  6  -  تحقيق درعمليات

  روزانه  4816  دانشگاه شهركرد  6  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  4817  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4818  باهنركرماندانشگاه شهيد  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4819  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  

  روزانه  4820  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4821  دانشگاه شيراز  2  -  

  روزانه  4822  دانشگاه شيراز  1  -  آناليزعددي
  روزانه  4823  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4824  دانشگاه شيراز  3  -  معادالت ديفرانسيل



 79صفحه 

  )2كدگرايش(ـ رياضي كاربردي1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  4825  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  
  نهروزا  4826  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  4827  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4828  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4829  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  گرايش معادالت ديفرانسيل

  روزانه  4830  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  
  روزانه  4831  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  روزانه  4832  دانشگاه صنعتي شيراز  6  -  

  روزانه  4833  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4834  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  رانفاقدخوابگاه خواه-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4835  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4836  دانشگاه علوم پايه دامغان  12  -  گرايش تحقيق درعمليات و آناليزعددي

  روزانه  4837  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  4838  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4839  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   تحقيق درعملياتشيگرا
  روزانه  4840  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  4841  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  4842  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  4843  رشت-انشگاه گيالند  13  -  
  روزانه  4844  خرم آباد-دانشگاه لرستان  6  -  

  روزانه  4845  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4846  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  گرايش آناليزعددي
  انهروز  4847  دانشگاه مالير  6  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4848  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  6  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4849  دانشگاه يزد  5  -  
  روزانه  4850  دانشكده فني ومهندسي بناب  4  -  

  شبانه  4851  دانشگاه اراك  4  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4852  دانشگاه اراك  2  -  گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  4853  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  4854  ـقزوين)ره (ميني دانشگاه بين المللي امام خ  3  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4855  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  4856  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  شبانه  4857  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4858  دانشگاه تبريز  1  -  حورشيوه آموزش م-گرايش معادالت ديفرانسيل
  شبانه  4859  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  4860  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4861  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4862  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  گرايش رياضي فيزيك

  شبانه  4863  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  4864  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  4865  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  4866  ربيت معلم سبزواردانشگاه ت  2  -  گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  4867  دانشگاه تفرش  14  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4868  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4869  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  يگرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعدد
  شبانه  4870  دانشگاه زنجان  5  -  

  شبانه  4871  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4872  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  4873  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4874  انزاهد-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4875  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش رياضي فيزيك
  شبانه  4876  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4877  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4878  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك

  شبانه  4879  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  4880  دانشگاه شهركرد  4  -  قدخوابگاهفا-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4881  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4882  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4883  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4884  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4885  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش تحقيق درعمليات



 80صفحه 

 )2كدگرايش(ـ رياضي كاربردي1208 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  4886  دانشگاه شيراز  1  -  معادالت ديفرانسيل
  شبانه  4887  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  4888  دانشگاه شيراز  2  -   آموزش محورشيوه-معادالت ديفرانسيل
  شبانه  4889  عتي اميركبيردانشگاه صن  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4890  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  4891  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  4892  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4893  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  4894  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  4895  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  4896  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4897  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4898  دانشگاه علوم پايه دامغان  8  -  اليزعدديگرايشهاي تحقيق درعمليات وآن

  شبانه  4899  نشگاه فردوسي مشهددا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4900  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4901  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه- تحقيق درعملياتشيگرا
  شبانه  4902  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  4903  دانشگاه قم  3  -  اهفاقدخوابگ-فقط مرد

  شبانه  4904  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  4905  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  4906  دانشگاه يزد  2  -  
  پيام نور  4907  دانشگاه پيام نورمركزبابل  15  -  
  پيام نور  4908  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  
  پيام نور  4909  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  غيرانتفاعي  4910  )غيرانتفاعي(اصفهان-خ بهايي دانشگاه شي  15  -  

  )2كدگرايش(ـ رمز1208
  روزانه  4911  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهر- رياضي كاربرديباضرايب

  شبانه  4912  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهر-باضرايب رياضي كاربردي
  )3كدگرايش(ـ آموزش رياضي1208

  روزانه  4913  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  4914  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4915  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  4916  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  روزانه  4917  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  4918  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  
  شبانه  4919  دانشگاه شهيدچمران اهواز  1  -  

  شبانه  4920  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  )4كدگرايش(رياضي مالي-ـ رياضي1208

  روزانه  4921  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  4922  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  4923  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4924  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   6  -  
  شبانه  4925  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  

  شبانه  4926  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  4927  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  

  )1كدگرايش( كامپيوترـ علوم1209
  روزانه  4928  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  4929  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4930  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش نظريه محاسبات

  روزانه  4931  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  4932  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش محاسبات علمي
  روزانه  4933  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش محاسبات علمي

  روزانه  4934  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  هروزان  4935  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  

  روزانه  4936   اميركبيردانشگاه صنعتي  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش سيستمهاي كامپيوتري
  روزانه  4937  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-گرايش سيستمهاي هوشمند

  روزانه  4938  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-گرايش نظريه محاسبات
  روزانه  4939  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  گرايش محاسبات علمي
  روزانه  4940  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  گرايش نظريه محاسبات

  روزانه  4941  گاه يزددانش  5  -  
  روزانه  4942  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   8  -  



 81صفحه 

  )1كدگرايش(ـ علوم كامپيوتر1209 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  4943  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  4944  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  4945  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4946  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش محاسبات علمي
  شبانه  4947  زاهدان-اندانشگاه سيستان وبلوچست  7  -  شيوه آموزش محور-گرايش محاسبات علمي

  شبانه  4948  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاي كامپيوتري
  شبانه  4949  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش نظريه محاسبات

  شبانه  4950  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي هوشمند
  شبانه  4951  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي كامپيوتري

  شبانه  4952  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش نظريه محاسبات
  شبانه  4953  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  گرايش محاسبات علمي
  شبانه  4954  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  گرايش نظريه محاسبات
  شبانه  4955  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  ه آموزش محورشيو-گرايش محاسبات علمي
  شبانه  4956  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش نظريه محاسبات

  شبانه  4957  دانشگاه يزد  2  -  
  )1كدگرايش(ـ علوم محيط زيست1215

  روزانه  4958  دانشگاه زنجان  8  -  
  شبانه  4959  دانشگاه زنجان  4  -  

  )1كدگرايش(جانوران دريا-ـ زيست شناسي دريا1216
  روزانه  4960  نشگاه تربيت مدرسدا  6  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  4961  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  4962  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  5  -  
  روزانه  4963  رشت-اه گيالندانشگ  4  -  
  روزانه  4964  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  شبانه  4965  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4966  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  4967  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )2كدگرايش(بوم شناسي دريا-ـ زيست شناسي دريا1216
  روزانه  4968  علوم وفنون دريايي خرمشهردانشگاه   5  -  

  شبانه  4969  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه
  )3كدگرايش(آلودگي دريا-ـ زيست شناسي دريا1216

  روزانه  4970  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  5  -  
  بانهش  4971  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش)(فيزيك دريا(ـ علوم دريايي واقيانوسي 1217
  روزانه  4972  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  3  -  
  روزانه  4973  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  

  شبانه  4974  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4975  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )1كدگرايش(ـ فلسفه علم1218
  روزانه  4976  اميركبيردانشگاه صنعتي   8  -  محدوديت خوابگاه-تشريحي-داراي آزمون اختصاصي

  روزانه  4977  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  داراي آزمون اختصاصي تشريحي
  شبانه  4978  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-تشريحي-داراي آزمون اختصاصي
  شبانه  4979  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-تشريحي-داراي آزمون اختصاصي

  شبانه  4980  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  داراي آزمون اختصاصي تشريحي
  شبانه  4981  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-داراي آزمون اختصاصي تشريحي

  )2يشكدگرا(ـ تاريخ علم1218
  روزانه  4982  دانشگاه تهران  5  -  گرايش رياضي درجهان اسالم
  شبانه  4983  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش رياضي درجهان اسالم

  



 82صفحه 

  ناسي ارشد گروه فني و مهندسي كدرشته محلهاي تحصيلي كارش-3جدول شماره 
  )1كدگرايش(الكترونيك-ـ مهندسي برق 1251

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  5001  دانشگاه اروميه  13  -  
  روزانه  5002  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  5003  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  5004  دانشگاه تبريز  16  -  گرايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگ
  روزانه  5005  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري

  روزانه  5006  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-آنالوگگرايش طراحي مدارات مجتمع 
  روزانه  5007  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري

  وزانهر  5008  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  روزانه  5009  ربيت دبيرشهيدرجاييدانشگاه ت  18  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  5010  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش الكترونيك نوري ونيمه هادي
  روزانه  5011  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش مداروسيستم

  روزانه  5012  دانشگاه تربيت مدرس  1  -   شرايط درانتهاي دفترچه-ي انتظاميروي كاركنان شاغل درنهيبورس-ي هادمهي وني نوركي الكترونشيگرا
  روزانه  5013  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  5014  دانشگاه تفرش  6  -  

  انهروز  5015  دانشگاه تهران  6  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي
  روزانه  5016  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مداروسيستم

  روزانه  5017  دانشگاه رازي كرمانشاه  15  -  
  روزانه  5018  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  5019  دانشگاه سمنان  10  -  

  روزانه  5020  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5021  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  5022  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  5023  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  5024  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  5025  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-گرايش ديجيتال
  روزانه  5026  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-گرايش ميكروالكترونيك

  روزانه  5027  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5028  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  گرايش سيستم

  روزانه  5029  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  14  -  
  روزانه  5030  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  5031  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  

  روزانه  5032  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو
  روزانه  5033  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  گرايش ديجيتال

  روزانه  5034  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5035  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك

  روزانه  5036  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  
  روزانه  5037  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  رچهشرايط درانتهاي دفت-محل تحصيل تهران

  روزانه  5038  دانشگاه علم وصنعت ايران  26  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  5039  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  5040  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  شبانه  5041   اروميهدانشگاه  5  -  
  شبانه  5042  دانشگاه بيرجند  2  -  

  شبانه  5043  دانشگاه تبريز  8  -  راحي مدارات مجتمع آنالوگگرايش ط
  شبانه  5044  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري

  شبانه  5045  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگ
  شبانه  5046  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي مدارات مجتمع نوري

  شبانه  5047  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  شبانه  5048  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  

  شبانه  5049  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت-گرايش مداروسيستم
  شبانه  5050  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  
  شبانه  5051  دانشگاه تفرش  5  -  

  شبانه  5052  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تكنولوژي نيمه هادي
  شبانه  5053  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-مگرايش مداروسيست

  شبانه  5054  اهدانشگاه رازي كرمانش  4  -  
  شبانه  5055  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  5056  دانشگاه سمنان  6  -  

  شبانه  5057  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5058  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5059  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  5060  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  5061  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ديجيتال

  شبانه  5062  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميكروالكترونيك
  شبانه  5063  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ديجيتال



 83صفحه 

 )1كدگرايش(الكترونيك-رق ـ مهندسي ب1251 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  5064  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ميكروالكترونيك
  شبانه  5065  نعتي بابلدانشگاه ص  3  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك

  شبانه  5066  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  گرايش سيستم
  شبانه  5067  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  5068  انشگاه صنعتي شاهرودد  5  -  

  شبانه  5069  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو
  شبانه  5070  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش ديجيتال

  شبانه  5071  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  شبانه  5072  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور-نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو

  شبانه  5073  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش ديجيتال
  شبانه  5074  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   محورشيوه آموزش-گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك

  شبانه  5075  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  5076  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5077  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5078  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  نيمه حضوري  5079  دانشگاه اروميه  12  -  گرايش ميدان

  غيرانتفاعي  5080  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  15  -  
  بين الملل  5081  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي-گرايش ديجيتال

  )1كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1251
  روزانه  5082  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه- باضرايب الكترونيك-گرايش رآكتور

  روزانه  5083  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه- باضرايب الكترونيك-گرايش كاربردپرتوها
  روزانه  5084  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -   باضرايب الكترونيك-گرايش پرتو پزشكي
  روزانه  5085  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -   باضرايب الكترونيك-گرايش كاربردپرتوها
  روزانه  5086  دانشگاه شيراز  2  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي 
  روزانه  5087  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  5088  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه- باضرايب الكترونيك-گرايش راكتور
  روزانه  5089  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه- باضرايب الكترونيك-گرايش گداخت هسته اي

  روزانه  5090  ه صنعتي اميركبيردانشگا  2  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب الكترونيك-گرايش كاربرد پرتوها
  شبانه  5091  دانشگاه شيراز  1  -   باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  5092  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي

  شبانه  5093  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-با ضرايب الكترونيك-گرايش كاربرد پرتوها
  شبانه  5094   صنعتي اميركبيردانشگاه  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب الكترونيك-گرايش راكتور

  شبانه  5095  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-با ضرايب الكترونيك-گرايش گداخت هسته اي
  شبانه  5096  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- باضرايب الكترونيك-گرايش مهندسي پرتوپزشكي

  شبانه  5097  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- ضرايب الكترونيكبا-گرايش مهندسي كاربرد پرتوها
  )1كدگرايش(ـ مهندسي ايمني درراه آهن1251

  روزانه  5098  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  رانفاقدخوابگاه خواه- دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب الكترونيك
  )1كدگرايش(ـ مهندسي فوتونيك1251

  روزانه  5099  دانشگاه تبريز  10  -  باضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك 
  روزانه  5100  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-باضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك 
  شبانه  5101  دانشگاه تبريز  5  -  باضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك 

  شبانه  5102  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-باضرايب الكترونيك-نيكگرايش نانوفوتو
  )1كدگرايش(ـ نانوفناوري1251

  روزانه  5103  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش مهندسي نانوالكترونيك باضرايب الكترونيك
  روزانه  5104  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي نانوالكترونيك باضرايب الكترونيك

  روزانه  5105  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  كي الكترونبيبا ضرا-نانومواد-ينانو فناور
  شبانه  5106  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش مهندسي نانوالكترونيك باضرايب الكترونيك

  شبانه  5107  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-باضرايب الكترونيك-گرايش مهندسي نانوالكترونيك
  )2كدگرايش(قدرت-ـ مهندسي برق 1251

  روزانه  5108  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  5109  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-زمينه سيستمهاي قدرت

  روزانه  5110  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-زمينه ماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5111  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  5112  دانشگاه بيرجند  12  -  
  روزانه  5113  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  5114  دانشگاه تبريز  7  -  گرايش الكترونيك قدرت
  روزانه  5115  دانشگاه تبريز  7  -   و درايوگرايش ماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5116  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش الكترونيك قدرت

  روزانه  5117  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو
  روزانه  5118   تربيت دبيرشهيدرجاييدانشگاه  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  5119  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  5120  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي

  روزانه  5121  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  
  روزانه  5122  دانشگاه تفرش  7  -  
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 )2كدگرايش(قدرت-ـ مهندسي برق 1251ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5123  دانشگاه تهران  9  -  گرايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكي
  روزانه  5124  دانشگاه تهران  7  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت

  روزانه  5125  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  5126  دانشگاه سمنان  15  -  

  روزانه  5127  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5128  دانشگاه شهركرد  7  -  

  روزانه  5129  دانشگاه شهيدباهنركرمان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5130  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  5131  دانشگاه شهيدچمران اهواز  15  -  
  روزانه  5132  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  5133  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  15  -  

  روزانه  5134  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  10  -  گرايش تجديد ساختار
  روزانه  5135  تي اصفهاندانشگاه صنع  7  -  گرايش سيستمهاي قدرت

  روزانه  5136  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو
  روزانه  5137  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  5138  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5139  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  

  روزانه  5140  اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگ  8  -  گرايش سيستمهاي قدرت وفشار قوي
  روزانه  5141  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  گرايشهاي ماشين هاي الكتريكي والكترونيك قدرت

  روزانه  5142  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  روزانه  5143  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  روزانه  5144  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  ستمهاي قدرتگرايش سي
  روزانه  5145  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  گرايش مديريت وكنترل شبكه هاي قدرت

  روزانه  5146  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايشهاي الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5147   شريفدانشگاه صنعتي  2  -  *مهندسي سيستمهاي انرژى 

  روزانه  5148  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *مهندسي سيستمهاي انرژى -شيوه آموزش محور
  روزانه  5149  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت وكنترل شبكه هاي قدرت

  روزانه  5150  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  گرايش سيستمهاي قدرت وانرژي
  روزانه  5151  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  5152  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش سيستم هاي قدرت
  روزانه  5153  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش ماشينهاي الكتريكي

  روزانه  5154  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  5155  دانشگاه كاشان  8  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5156  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  5157  رشت-دانشگاه گيالن  11  -  
  روزانه  5158  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  5159  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  5160  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  5161  دانشگاه بيرجند  6  -  
  شبانه  5162  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  5163  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش الكترونيك قدرت
  هشبان  5164  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

  شبانه  5165  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش الكترونيك قدرت
  شبانه  5166  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

  شبانه  5167  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  
  شبانه  5168  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  5169  دانشگاه تفرش  11  -  
  شبانه  5170  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكي

  شبانه  5171  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت
  شبانه  5172  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  5173  دانشگاه سمنان  10  -  

  شبانه  5174  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5175  دانشگاه شهركرد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5176  اه شهيدباهنركرماندانشگ  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5177  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5178  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5179  اه شيرازدانشگ  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5180  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي قدرت

  شبانه  5181  انشگاه صنعتي اصفهاند  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو
  شبانه  5182  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5183  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش حفاظت شبكه 
  شبانه  5184  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  5185  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-ت شبكهگرايش حفاظ
  شبانه  5186  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  

 . التحصيل خواهند شدپذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي تحصيل و با مدرك كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي فارغ* 



 85صفحه 

 )2كدگرايش(قدرت-ـ مهندسي برق 1251ادامه 
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  شبانه  5187  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش سيستمهاي قدرت وفشار قوي
  شبانه  5188  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت

  شبانه  5189  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  5190  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي

  شبانه  5191  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش سيستمهاي قدرت
  شبانه  5192  ه صنعتي شريفدانشگا  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي

  شبانه  5193  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي قدرت
  شبانه  5194  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاي قدرت

  شبانه  5195  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي الكتريكي
  شبانه  5196  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5197  دانشگاه كاشان  4  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  5198  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  5199  دانشگاه يزد  2  -  

  بين الملل  5200  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  دوره مشترك بادانشگاه هانوفرآلمان
  )2كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1251

  روزانه  5201  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  باضرايب قدرت-گرايش راكتور
  روزانه  5202  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -   با ضرايب قدرت-گرايش كاربرد پرتوها

  روزانه  5203  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب قدرت-گرايش راكتور
  روزانه  5204  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب قدرت-گرايش گداخت هسته اي

  روزانه  5205  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-با ضرايب قدرت-گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  5206  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  ** باضرايب قدرت-گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

  شبانه  5207  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-با ضرايب قدرت-گرايش گداخت هسته اي
  شبانه  5208  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-با ضرايب قدرت-گرايش مهندسي راكتور

  شبانه  5209  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-يب قدرتبا ضرا-گرايش مهندسي گداخت هسته اي
  شبانه  5210  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  **باضرايب قدرت -گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها
  شبانه  5211  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   **شيوه آموزش محور-باضرايب قدرت-گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

 .پذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي درگرايشهاي ذكرشده بانظردانشكده توزيع و با مدرك مهندسي هسته اي فارغ التحصيل خواهند شد** 
  )3كدگرايش(مخابرات-ـ مهندسي برق 1251

  روزانه  5212  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش سيستم
  روزانه  5213  دانشگاه اروميه  9  -  گرايش ميدان
  روزانه  5214  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد-گرايش رمز

  روزانه  5215  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  5216  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  5217  دانشگاه تبريز  16  -  گرايش سيستم
  روزانه  5218  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش ميدان
  روزانه  5219  دانشگاه تبريز  1  -  وه آموزش محورشي-گرايش سيستم
  روزانه  5220  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميدان
  روزانه  5221  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5222  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش ميدان
  روزانه  5223  دانشگاه تهران  9  -  گرايش سيستم
  روزانه  5224  دانشگاه تهران  8  -  گرايش ميدان

  روزانه  5225  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  5226  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  

  روزانه  5227  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5228  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سيستم
  روزانه  5229  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان
  روزانه  5230  دانشگاه شهيدباهنركرمان  18  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5231  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  5232  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  ستمي سشيگرا

  روزانه  5233  دانشگاه شيراز  15  -  گرايش سيستم
  روزانه  5234  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش ميدان
  روزانه  5235  دانشگاه صنعتي اصفهان  14  -  گرايش سيستم
  روزانه  5236  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  گرايش شبكه
  روزانه  5237  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش ميدان
  روزانه  5238  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-گرايش سيستم
  روزانه  5239  نعتي اميركبيردانشگاه ص  7  -  محدوديت خوابگاه-گرايش ميدان

  روزانه  5240  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  
  روزانه  5241  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5242  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  گرايش موج

  روزانه  5243  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش سيستم
  روزانه  5244  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش رمز

  روزانه  5245  دانشگاه صنعتي شريف  16  -  گرايش سيستم
  روزانه  5246  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  وريگرايش مايكروويون
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  )3كدگرايش(مخابرات-ـ مهندسي برق 1251 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5247  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  روزانه  5248  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مايكروويونوري

  روزانه  5249  دانشگاه صنعتي شيراز  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5250  ازدانشگاه صنعتي شير  5  -  گرايش ميدان
  روزانه  5251  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز

  روزانه  5252  تردانشگاه صنعتي مالك اش  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  5253  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش سيستم
  روزانه  5254  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش ميدان

  روزانه  5255  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد- گرايش رمز-اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايرانبورسيه سازمان حفاظت 
  روزانه  5256  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-گرايش رمز-بورسيه سازمانهاي ذينفع

  روزانه  5257  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  2  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-گرايش رمز-رك ارتش جمهوري اسالمي ايرانبورسيه ستاد مشت
  روزانه  5258  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  3  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد- گرايش رمز-بورسيه نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران

  روزانه  5259  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  2  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
  روزانه  5260  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  گرايش سيستم
  روزانه  5261  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش ميدان

  روزانه  5262  دانشگاه يزد  16  -  
  روزانه  5263  دانشكده اطالعات  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش اطالعات الكتريكي

  شبانه  5264  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  5265  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميدان

  شبانه  5266  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  5267  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  5268  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش سيستم
  شبانه  5269  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش ميدان
  شبانه  5270  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5271  دانشگاه تبريز  1  -  موزش محورشيوه آ-گرايش ميدان
  شبانه  5272  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5273  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان

  شبانه  5274  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  5275  زاهدان-تان وبلوچستاندانشگاه سيس  3  -  

  شبانه  5276  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5277  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سيستم
  شبانه  5278  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان

  شبانه  5279  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  ابگاهفاقدخو
  شبانه  5280   شيرازدانشگاه  5  -  گرايش سيستم
  شبانه  5281  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ميدان
  شبانه  5282  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5283  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميدان
  شبانه  5284  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5285  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش شبكه
  شبانه  5286  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5287  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان
  شبانه  5288  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5289  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ميدان

  شبانه  5290  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  5291  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  5292  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش موج
  شبانه  5293  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش رمز

  شبانه  5294  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ش سيستمگراي
  شبانه  5295  انشگاه صنعتي شريفد  1  -  گرايش مايكروويونوري

  شبانه  5296  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش رمز
  شبانه  5297  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم

  شبانه  5298  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش مايكروويونوري
  شبانه  5299  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ش رمزگراي

  شبانه  5300  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  5301  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه-ستمگرايش سي

  شبانه  5302  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان
  نهشبا  5303  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5304  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان

  شبانه  5305  دانشگاه يزد  8  -  
  غيرانتفاعي  5306  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  15  -  

  )3كدگرايش)(IT)ـ مهندسي فناوري اطالعات1251
  روزانه  5307  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران-باضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن
  شبانه  5308  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقد خوابگاه- باضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن
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  )4كدگرايش(كنترل-ـ مهندسي برق 1251
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5309  ـقزوين)ره (ميني دانشگاه بين المللي امام خ  6  -  
  روزانه  5310  دانشگاه تبريز  12  -  

  روزانه  5311  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5312  ت مدرسدانشگاه تربي  5  -  

  روزانه  5313  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش اتوماسيون صنعتي
  روزانه  5314  دانشگاه تهران  13  -  

  روزانه  5315  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5316  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  5317  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  
  روزانه  5318  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  5319  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5320  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  روزانه  5321  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  5322  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  5323  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  روزانه  5324  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  

  روزانه  5325  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5326  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  5327  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  5328  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  5329  ـقزوين)ره (ن المللي امام خميني دانشگاه بي  3  -  
  شبانه  5330  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  5331  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5332  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5333  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5334  دانشگاه شيراز  3  -  
  شبانه  5335  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5336  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  5337  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5338  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  5339  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  شبانه  5340  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  5341  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  شبانه  5342  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  شبانه  5343  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5344  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  5345  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5346  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1251
  شبانه  5347  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -   فاقدخوابگاه- باضرايب كنترل-گرايش راكتور

  شبانه  5348  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- باضرايب كنترل-گرايش مهندسي راكتور
  )4كدگرايش(ـ سيستمهاي هدايت وكنترل1251

  روزانه  5349  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب كنترل-فقط مرد
  شبانه  5350  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ايب كنترلباضر-فقط مرد

  )5كدگرايش(ـ راه آهن برقي1251
  روزانه  5351  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-دردانشكده مهندسي راه آهن
  شبانه  5352   علم وصنعت ايراندانشگاه  2  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن

  )6كدگرايش(مديريت انرژي-ـ مهندسي قدرت1251
  روزانه  5353  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  دوديت خوابگاهمح

  شبانه  5354  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5355  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )7كدگرايش(بيوالكتريك-ـ مهندسي پزشكي 1251
  روزانه  5356  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5357  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  5358  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  5359  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5360  دانشگاه شيراز  4  -  

  روزانه  5361  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5362  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  5363  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  5364  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران
  شبانه  5365  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5366  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5367  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5368  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور



 88صفحه 

 )7كدگرايش(بيوالكتريك-ـ مهندسي پزشكي 1251 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم حظاتمال ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  5369  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5370  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  5371  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  5372  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  شبانه  5373  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5374  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه

  )7كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1251
  روزانه  5375  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  بيوالكتريك- باضرايب مهندسي پزشكي-گرايش پرتوپزشكي

  )1كدگرايش(ـ مهندسي حفاري وبهره برداري نفت1253
  روزانه  5376  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5377  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز
  روزانه  5378  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش استخراج نفت

  روزانه  5379  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  شبانه  5380  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5381  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش استخراج نفت
  شبانه  5382  نشگاه صنعتي اميركبيردا  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش استخراج نفت

  )2كدگرايش(ـ مهندسي اكتشاف نفت1253
  روزانه  5383  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  5384  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران
  روزانه  5385  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل آبادان
  روزانه  5386  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5387  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  وزانهر  5388  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  5389  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  5390  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران
  شبانه  5391  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5392  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  هشبان  5393  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  

  )1كدگرايش(صنايع پليمر-ـ مهندسي پليمر1255
  روزانه  5394  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  5395  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  5396  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  5397  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5398  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  5399  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  5400  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  22  -  تعهدي براي خوابگاه ندارد

  روزانه  5401  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  10  -   تعهدي براي خوابگاه ندارد-گرايش بيومتريالهاي پليمري
  شبانه  5402  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5403  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5404  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  5405  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5406  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش نانو

  )1كدگرايش(ـ مهندسي موادمركب1255
  روزانه  5407  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  دفترچهشرايط درانتهاي -محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي پليمرصنايع پليمر 
  شبانه  5408  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي پليمرصنايع پليمر 

  )1كدگرايش(دپليمريزاسيونمهندسي فرآين-ـ مهندسي پليمر1255
  روزانه  5409  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-صنايع پليمر-باضرايب مهندسي پليمر

  روزانه  5410  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-شگاهي بندرماهشهرمحل تحصيل واحددان-صنايع پليمر-باضرايب مهندسي پليمر
  شبانه  5411  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-صنايع پليمر-باضرايب مهندسي پليمر

  )2رايشكدگ( نانوپليمر-ـ مهندسي پليمر1255
  روزانه  5412  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه

  )3كدگرايش(ـ علوم وتكنولوژي پليمر1255
  روزانه  5413  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  7  -  تعهدي براي خوابگاه ندارد

  )1كدگرايش(سازه كشتي-ـ مهندسي معماري كشتي 1256
  روزانه  5414  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5415  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  روزانه  5416  شريفدانشگاه صنعتي   1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  5417  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5418  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  5419  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  5420  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  )2كدگرايش(هيدرومكانيك كشتي-ـ مهندسي معماري كشتي 1256
  روزانه  5421  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  5422  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5423  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور



 89صفحه 

  )3كدگرايش(ـ سازه هاي دريايي1256
كدمحل  اه محل تحصيلدانشگ اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5424  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-بندرعباس-محل تحصيل دانشكده كشتي سازي وعلوم دريايي
  شبانه  5425  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-كده كشتي سازي وعلوم دريايي بندرعباسمحل تحصيل دانش

  )1كدگرايش(ـ مهندسي شيمي1257
  روزانه  5426  دانشگاه اراك  7  -  

  روزانه  5427  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5428  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  5429  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  5430  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5431  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش ترموسينتيك

  روزانه  5432  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5433  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5434  دانشگاه تهران  4  -  گرايش انرژي ومحيط زيست

  روزانه  5435  دانشگاه تهران  8  -  احي فرآيندهاگرايش طر
  روزانه  5436  دانشگاه تهران  8  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  5437  دانشگاه تهران  4  -  نشهرگيالنگرايش فرآيندهاي كاغذسازي محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع دررضوا
  روزانه  5438  تهراندانشگاه   6  -  گرايش كاتاليست

  روزانه  5439  دانشگاه خليج فارس بوشهر  7  -  
  روزانه  5440  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  

  روزانه  5441  زي كرمانشاهدانشگاه را  3  -  گرايش پليمر
  روزانه  5442  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  گرايش ترموديناميك وسينتيك

  روزانه  5443  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5444  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  روزانه  5445  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش جداسازي
  روزانه  5446  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5447  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5448  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش سنتيك وترموديناميك
  روزانه  5449  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5450  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -   فرآيندهاي جداسازيگرايش
  روزانه  5451  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5452  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-رموديناميكگرايش سنتيك وت
  روزانه  5453  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5454  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-آيندهاي جداسازيگرايش فر
  روزانه  5455  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيوتكنولوژي
  روزانه  5456  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  دخوابگاهفاق-گرايش محيط زيست

  روزانه  5457  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه-مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  5458  دانشگاه شيراز  14  -  

  روزانه  5459  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند
  روزانه  5460  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش مهندسي گاز

  روزانه  5461  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش نانو
  روزانه  5462  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5463  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش فرآيند هاي جداسازي
  روزانه  5464  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  روزانه  5465  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه-گرايش پيشرفته
  روزانه  5466  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه- واحددانشگاهي بندرماهشهرمحل تحصيل-گرايش صنايع پتروشيمي

  روزانه  5467  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش مهندسي صنايع غذايي
  روزانه  5468  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-ندسي محيط زيستگرايش مه

  روزانه  5469  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-گرايش نانو
  روزانه  5470  دانشگاه صنعتي بابل  12  -  
  روزانه  5471  زدانشگاه صنعتي سهندتبري  10  -  

  روزانه  5472  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش پديده هاي انتقال
  روزانه  5473  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  گرايش پليمر

  روزانه  5474  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش ترموديناميك وسينتيك
  روزانه  5475  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  5476  نعتي سهندتبريزدانشگاه ص  4  -  گرايش مهندسي فرايند
  روزانه  5477  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  گرايش مهندسي محيط زيست

  روزانه  5478  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  گرايش پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5479  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  روزانه  5480  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش صنايع غذايي
  روزانه  5481  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5482  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل
  روزانه  5483  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  5484  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  روزانه  5485  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  *مهندسي سيستمهاي انرژي 

  روزانه  5486  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي
 .با مدرك كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواهند شدپذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي تحصيل و * 



 90صفحه 

 )1كدگرايش(ـ مهندسي شيمي1257 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5487  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ترموسينتيك وكاتاليست
  روزانه  5488  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي پليمر
  روزانه  5489  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  گرايش مهندسي گاز

  روزانه  5490  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5491  دانشگاه علم وصنعت ايران  23  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش ترموديناميك وسينتيك
  روزانه  5492  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش صنايع شيميايي معدني

  روزانه  5493  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5494  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش طراحي،شبيه سازي وكنترل فرآيندها

  روزانه  5495  دانشگاه فردوسي مشهد  20  -  گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
  روزانه  5496  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  گرايش صنايع غذايي

  روزانه  5497  دانشگاه فردوسي مشهد  18  -  گرايش فرآوري وانتقال گاز
  روزانه  5498  دانشگاه كاشان  11  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5499  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  5500  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  

  روزانه  5501  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  5502  دانشگاه اراك  10  -  
  شبانه  5503  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  5504  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5505  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش انرژي ومحيط زيست

  شبانه  5506  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5507  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  شبانه  5508  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه-يش فرآيندهاي كاغذسازي محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در رضوانشهرگيالنگرا
  شبانه  5509  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش كاتاليست

  شبانه  5510  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  5511  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش ترموديناميك وسينتيك

  شبانه  5512  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5513  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  شبانه  5514  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش جداسازي
  شبانه  5515  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5516  زاهدان-اندانشگاه سيستان وبلوچست  2  -  گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5517  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش سنتيك وترموديناميك
  شبانه  5518  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5519  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5520  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5521  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سنتيك وترموديناميك
  شبانه  5522  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5523  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5524  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيوتكنولوژي
  شبانه  5525  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقد خوابگاه-گرايش محيط زيست
  شبانه  5526  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقد خوابگاه-تهمهندسي شيمي پيشرف

  شبانه  5527  شيرازدانشگاه   3  -  
  شبانه  5528  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند

  شبانه  5529  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش مهندسي گاز
  شبانه  5530  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش نانو

  شبانه  5531  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5532  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند

  شبانه  5533  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي گاز
  شبانه  5534  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور- نانوگرايش

  شبانه  5535  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش پديده هاي انتقال
  شبانه  5536  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش فرايندهاي جداسازي

  شبانه  5537  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  5538  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5539  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  5540  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  شبانه  5541  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش پيشرفته
  شبانه  5542  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش صنايع غذايي

  شبانه  5543  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش نانو
  شبانه  5544  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش پيشرفته

  شبانه  5545  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-زش محورشيوه آمو-گرايش صنايع غذايي
  شبانه  5546  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش نانو

  شبانه  5547  دانشگاه صنعتي بابل  11  -  
  شبانه  5548  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي

  شبانه  5549  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  گرايش ترموسينيتيك وكاتاليست
  شبانه  5550  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش صنايع غذايي
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 )1كدگرايش(ـ مهندسي شيمي1257 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  5551  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5552  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل

  شبانه  5553  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي پليمرگرايش مهندس
  شبانه  5554  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مهندسي محيط زيست

  شبانه  5555  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  *مهندسي سيستمهاي انرژي 
  شبانه  5556  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي

  شبانه  5557  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ترموسينيتيك وكاتاليست
  شبانه  5558  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش صنايع غذايي

  شبانه  5559  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5560  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل

  شبانه  5561  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي پليمر
  شبانه  5562  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-ط زيستگرايش مهندسي محي

  شبانه  5563  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  * شيوه آموزش محور-مهندسي سيستمهاي انرژي
  شبانه  5564  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5565  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5566  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه-كنترل فرآيندها،شبيه سازي و  گرايش طراحي

  شبانه  5567  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -   فاقدخوابگاه-گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
  شبانه  5568  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -   فاقدخوابگاه-ع غذاييگرايش صناي

  شبانه  5569  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش فرآوري وانتقال گاز
  شبانه  5570  دانشگاه كاشان  5  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  5571  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  5572  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش فرايندهاي جداسازي

  بين الملل  5573  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  تان چابهارمحل تحصيل شهرس-گرايش مهندسي فرآيند
 .پذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي تحصيل و با مدرك كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل خواهند شد* 

  )1كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1257
  روزانه  5574  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  گرايش چرخه سوخت هسته اي با ضرايب مهندسي شيمي

  روزانه  5575  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  گرايش راكتورباضرايب مهندسي شيمي
  روزانه  5576  دانشگاه شيراز  2  -  باضرايب مهندسي شيمي-گرايش راكتور

  روزانه  5577  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهندسي راكتور
  روزانه  5578  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  **باضرايب مهندسي شيمي -هاگرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپ

  شبانه  5579  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه- با ضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهندسي راكتور
  شبانه  5580  اه صنعتي اميركبيردانشگ  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهندسي راكتور

  شبانه  5581  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  **باضرايب مهندسي شيمي -گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها
  شبانه  5582  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   **شيوه آموزش محور-باضرايب مهندسي شيمي-گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

 . بانظردانشكده توزيع و با مدرك مهندسي هسته اي فارغ التحصيل خواهند شدپذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي درگرايشهاي ذكرشده** 
  )1كدگرايش(ـ مهندسي انرژي هاي تجديد پذير1257

  روزانه  5583  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي شيمي
  شبانه  5584  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي شيمي

  )1كدگرايش(نانو مواد-ـ نانوفناوري1257
  روزانه  5585  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  ضرايب مهندسي شيميبا

  )1كدگرايش(ـ مهندسي تسليحات1257
  روزانه  5586  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-گرايش مهمات باضرايب مهندسي شيمي- فقط مرد
  شبانه  5587  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-گرايش مهمات باضرايب مهندسي شيمي- فقط مرد

  )1كدگرايش(مخازن هيدروكربوري-ـ مهندسي شيمي 1258
  روزانه  5588  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  5589  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  نهروزا  5590  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز

  روزانه  5591  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  روزانه  5592  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  شبانه  5593  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5594  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5595  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  5596  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(ـ مهندسي مخازن هيدروكربوري1258
  روزانه  5597  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-مخازن هيدروكربوري-باضرايب مهندسي شيمي
  شبانه  5598  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-مخازن هيدروكربوري-باضرايب مهندسي شيمي
  شبانه  5599  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-مخازن هيدروكربوري-باضرايب مهندسي شيمي

  )1كدگرايش( صنايع-ـ مهندسي صنايع 1259
  روزانه  5600  ) س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  روزانه  5601  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  5602  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  5603  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5604  دانشگاه تفرش  4  -  
  روزانه  5605  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  5606  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
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  )1كدگرايش( صنايع-ـ مهندسي صنايع 1259 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5607  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5608  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  
  روزانه  5609  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  5610  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5611  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  5612  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5613  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5614  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5615  ايراندانشگاه علم وصنعت   18  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5616  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  5617  دانشگاه يزد  7  -  

  شبانه  5618  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  5619  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5620  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5621  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  5622  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5623  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5624  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5625  دانشگاه صنعتي اروميه  2  -  
  شبانه  5626  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5627  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5628  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  شبانه  5629  اجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خو  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  5630  دانشگاه يزد  3  -  
  شبانه  5631  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  5632  ركزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورم  15  -  
  غيرانتفاعي  5633  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -   دفترچهشرايط درانتهاي-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5634  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  )1كدگرايش(ـ مهندسي ايمني درراه آهن1259

  روزانه  5635  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران--دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5636  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش(ـ مهندسي حمل ونقل ريلي1259
  روزانه  5637  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران- دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5638  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش)(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1259
  روزانه  5639  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  صنايع-باضرايب مهندسي صنايع-گرايش سيستمهاي تكنولوژي

  )1كدگرايش( مديريت نوآوري وفناوري-ـ مهندسي صنايع1259
  روزانه  5640  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  حدوديت خوابگاهم-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5641  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش( مهندسي لجستيك وزنجيره تامين-ـ مهندسي صنايع1259
  روزانه  5642  تي اميركبيردانشگاه صنع  5  -  محدوديت خوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5643  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع

  )2كدگرايش(ـ مهندسي مالي1259
  روزانه  5644  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5645  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  5646  دانشكده علوم اقتصادي  20  -  

  شبانه  5647  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5648  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  5649  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  

  غيرانتفاعي  5650  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  5651  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  

  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري-ـ مهندسي صنايع 1260
  روزانه  5652  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  5653  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5654  دانشگاه تفرش  5  -  

  روزانه  5655  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5656  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5657  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5658  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5659  دانشگاه يزد  7  -  
  شبانه  5660  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5661  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص



 93صفحه 

  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري-ـ مهندسي صنايع 1260 ادامه
كدمحل  ه محل تحصيلدانشگا اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  5662  دانشگاه تفرش  11  -  
  شبانه  5663  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5664  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  شبانه  5665   صنعتي شريفدانشگاه  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  5666  دانشگاه يزد  3  -  
  غيرانتفاعي  5667  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  15  -  درانتهاي دفترچهشرايط 

  غيرانتفاعي  5668  تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  23  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  5669  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  15  -  
  غيرانتفاعي  5670  آمل-موسسه غيرانتفاعي شمال  15  -  

  )2كدگرايش(ـ مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي1260
  روزانه  5671  ) ع(دانشگاه امام حسين   15  -  هاي دفترچهشرايط درانت-فقط مرد

  روزانه  5672  همدان-لي سينادانشگاه بوع  7  -  
  روزانه  5673  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  5674  دانشگاه تهران  5  -  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي
  روزانه  5675  دانشگاه تهران  5  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  5676  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  5677  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5678  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  
  روزانه  5679  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش اقتصاد

  روزانه  5680  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5681  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقتصاد

  روزانه  5682  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  دخوابگاه خواهرانفاق
  روزانه  5683  شكده علوم اقتصاديدان  15  -  

  شبانه  5684  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي
  شبانه  5685  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  5686  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5687  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اهفاقدخوابگ

  غيرانتفاعي  5688  )غيرانتفاعي(بابل-ازندراندانشگاه علوم وفنون م  15  -  
  غيرانتفاعي  5689  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  15  -  

  )2كدگرايش(ـ مهندسي حمل ونقل ريلي1260
  روزانه  5690  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي
  شبانه  5691  نعت ايراندانشگاه علم وص  1  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

  )1كدگرايش(ـ مديريت درسوانح طبيعي1262
  روزانه  5692  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  5693  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(فتوگرامتري-نقشه برداري -ـ مهندسي عمران 1263

  روزانه  5694  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5695  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  

  شبانه  5696  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5697  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )2كدگرايش(ژئودزي-نقشه برداري -ـ مهندسي عمران 1263
  روزانه  5698  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  5699  دانشگاه تهران  4  -  گرايش هيدروگرافي
  روزانه  5700  دانشگاه زنجان  2  -  
  روزانه  5701  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  روزانه  5702  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5703   تهراندانشگاه  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5704  دانشگاه تهران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش هيدروگرافي
  شبانه  5705  دانشگاه زنجان  1  -  
  شبانه  5706  ي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعت  2  -  

  )3كدگرايش(سنجش ازدور-ـ مهندسي عمران 1263
  روزانه  5707  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5708   تكميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت  2  -  
  روزانه  5709  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5710  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  شبانه  5711  شگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرماندان  3  -  

  شبانه  5712  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5713  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )4كدگرايش( (GIS) سيستمهاي اطالعات جغرافيايي-ـ مهندسي عمران 1263
  زانهرو  5714  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  
  روزانه  5715  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5716  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  5717  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5718  صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي   3  -  

  شبانه  5719  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5720  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
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  )1كدگرايش(سازه-ـ مهندسي عمران 1264
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5721  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  5722  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  5723  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  5724  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  5725  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  5726  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5727  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  

  روزانه  5728  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  5729  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  روزانه  5730  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)سال28حداكثرسن داوطلب(بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  5731  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)سال28حداكثرسن داوطلب(هيريمان اوقاف وامورخ كاركنان سازهيبورس

  روزانه  5732  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  
  روزانه  5733  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  حدوديت خوابگاهم- كرجليمحل تحص

  روزانه  5734  ه تفرشدانشگا  8  -  
  روزانه  5735  دانشگاه تهران  14  -  
  روزانه  5736  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  5737  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  روزانه  5738  دانشگاه زنجان  6  -  
  وزانهر  5739  دانشگاه سمنان  9  -  
  روزانه  5740  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  

  روزانه  5741  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5742  دانشگاه شهيدباهنركرمان  11  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5743  شهيدچمران اهوازدانشگاه   5  -  
  روزانه  5744  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  5745  دانشگاه صنعتي اصفهان  16  -  

  روزانه  5746  ه صنعتي اميركبيردانشگا  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5747  دانشگاه صنعتي بابل  11  -  
  روزانه  5748  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  5749  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5750  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  9  -  
  روزانه  5751  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  
  روزانه  5752  دانشگاه صنعتي شريف  28  -  

  روزانه  5753  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5754  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5755  دانشگاه فردوسي مشهد  15  -  
  زانهرو  5756  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  5757  رشت-دانشگاه گيالن  11  -  
  روزانه  5758  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  
  روزانه  5759  دانشگاه مالير  4  -  
  روزانه  5760  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  روزانه  5761  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  5762  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  5763  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  5764  ميهدانشگاه ارو  5  -  
  شبانه  5765  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  5766  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  5767  انشگاه تبريزد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5768  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  شبانه  5769  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  

  شبانه  5770  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5771  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  حورشيوه آموزش م-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5772  دانشگاه تفرش  16  -  
  شبانه  5773  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5774  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  5775  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  5776  دانشگاه سمنان  9  -  
  شبانه  5777  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  5778  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5779  دانشگاه شهيدباهنركرمان  13  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5780  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5781  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5782  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5783  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  وابگاهفاقدخ

  شبانه  5784  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور



 95صفحه 

 )1كدگرايش(سازه-ـ مهندسي عمران 1264 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  5785  دانشگاه صنعتي بابل  10  -  
  هشبان  5786  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  شبانه  5787  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5788  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  
  شبانه  5789  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  

  شبانه  5790  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5791  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5792  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  5793  دانشگاه مالير  4  -  
  شبانه  5794  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  5795  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  5796  دانشگاه يزد  4  -  

  غيرانتفاعي  5797  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  5798  آمل-موسسه غيرانتفاعي شمال  15  -  

  بين الملل  5799  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  محل تحصيل شهرستان چابهار
  بين الملل  5800  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  ره كيش محل تحصيل جزي-دانشكده علوم ومهندسي

  )1كدگرايش(ـ مهندسي خطوط راه آهن1264
  روزانه  5801  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران
  شبانه  5802  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -   فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران

  )1كدگرايش(ـ مهندسي ايمني درراه آهن1264
  روزانه  5803  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران
  شبانه  5804  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -   فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران

  )1كدگرايش(ـ پدافندغيرعامل1264
  روزانه  5805  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه-گرايش آفا-فقط مرد

  روزانه  5806  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران- باضرايب سازه-گرايش سازه هاي دفاعي- ط مردفق
  روزانه  5807  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه-گرايش طراحي-فقط مرد
  شبانه  5808  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه-گرايش آفا-فقط مرد
  شبانه  5809  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران- باضرايب سازه-گرايش سازه هاي دفاعي- فقط مرد
  شبانه  5810  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه-گرايش طراحي-فقط مرد

  )2كدگرايش(مهندسي زلزله-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  5811  هدانشگاه ارومي  6  -  
  روزانه  5812  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  5813  دانشگاه تبريز  1  -  حورشيوه آموزش م
  روزانه  5814  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  8  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  5815  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  5816  مدرسدانشگاه تربيت   2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي

  روزانه  5817  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5818  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  5819  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  5820  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  8  -  

  روزانه  5821  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5822  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  

  روزانه  5823  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5824  دانشگاه صنعتي شريف  17  -  

  روزانه  5825  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5826  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  

  روزانه  5827  لم وصنعت ايراندانشگاه ع  12  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  5828  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  5829  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  

  روزانه  5830  وهشكده ساختمان ومسكنپژ  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5831  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله  5  -  فاقدخوابگاه-زمينه ژئوتكنيك

  روزانه  5832  ي زلزله شناسي ومهندسي زلزلهپژوهشگاه بين الملل  10  -  فاقدخوابگاه-زمينه سازه
  شبانه  5833  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  5834  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5835  گاه تربيت دبيرشهيدرجاييدانش  3  -  

  شبانه  5836  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5837   تهراندانشگاه تربيت معلم  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5838  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5839  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  5840  بيردانشگاه صنعتي اميرك  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5841  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  

  شبانه  5842  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5843  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  5844  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور



 96صفحه 

  )3كدگرايش(مكانيك خاك وپي-ـ مهندسي عمران 1264
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5845  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  5846  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  5847  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  
  روزانه  5848  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  5849  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  5850  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5851  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  5852  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  5853  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5854  دانشگاه تفرش  8  -  
  روزانه  5855  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  5856  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  5857  دانشگاه سمنان  3  -  

  روزانه  5858  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5859  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  5860  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  5861  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  
  روزانه  5862  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  5863  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5864  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  روزانه  5865  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  19  -  

  روزانه  5866  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  موزش محورشيوه آ
  روزانه  5867  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  روزانه  5868  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5869  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5870  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  5871  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  5872  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  روزانه  5873  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  5874  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  5875  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  5876  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  5877  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  5878  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  5879  يزدانشگاه تبر  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5880  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  5881  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5882  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5883  دانشگاه تفرش  16  -  
  شبانه  5884  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5885  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  5886  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  5887  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5888  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  5889  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5890  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5891  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5892  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  شبانه  5893  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  

  شبانه  5894  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5895  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  5896  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5897  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5898  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  5899  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  5900  دانشگاه ياسوج  4  -  
  نهشبا  5901  دانشگاه يزد  2  -  

  بين الملل  5902  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  محل تحصيل واحد بين الملل دانشگاه گيالن واقع درمنطقه آزاد بندرانزلي
  )4كدگرايش(راه وترابري-ـ مهندسي عمران 1264

  روزانه  5903  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  5904  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  5905  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  5906  دانشگاه سمنان  2  -  
  روزانه  5907  يدچمران اهوازدانشگاه شه  4  -  



 97صفحه 

  )4كدگرايش(راه وترابري-ـ مهندسي عمران 1264 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5908  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  5909  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5910  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  5911  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  5912  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  روزانه  5913   علم وصنعت ايراندانشگاه  14  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5914  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  5915  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  5916  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5917  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  5918  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  

  شبانه  5919  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5920  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  

  شبانه  5921  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5922  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  بانهش  5923  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5924  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  )5كدگرايش(مهندسي آب-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  5925  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  5926  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5927  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  5928  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  5929  يت مدرسدانشگاه ترب  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  5930  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  5931  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  روزانه  5932  هدانزا-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  5933  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5934  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  5935  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  

  روزانه  5936  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5937  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش مديريت منابع آب

  روزانه  5938  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش هيدروليك
  روزانه  5939  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  

  روزانه  5940  گاه صنعتي شريفدانش  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5941  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5942  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  5943  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  5944  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  5945  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5946   تكميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت  5  -  

  شبانه  5947  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5948  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  5949  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5950  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  

  شبانه  5951  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5952  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش مديريت منابع آب

  شبانه  5953  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  ش هيدروليكگراي
  شبانه  5954  انشگاه صنعتي شريفد  4  -  

  شبانه  5955  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5956  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5957  دانشگاه يزد  2  -  
  )6كدگرايش(سازه هاي هيدروليكي-ـ مهندسي عمران 1264

  روزانه  5958  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  5959  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  5960  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5961  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  5962  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  5963  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  5964  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  5965  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  5966  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5967  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5968  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  



 98صفحه 

  )6كدگرايش(سازه هاي هيدروليكي-ـ مهندسي عمران 1264 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5969  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  5970  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5971  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  7  -  
  روزانه  5972  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  
  روزانه  5973  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  5974  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  5975  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  5976  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  5977  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  5978  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5979  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5980  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  5981  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  5982  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  5983  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5984  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5985  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5986  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5987  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5988  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5989  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  5990  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  5991  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  5992  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5993  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )7كدگرايش(سازه هاي دريايي-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  5994  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  5995  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5996  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  5997  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  5998  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-بندرعباس-محل تحصيل دانشكده كشتي سازي وعلوم دريايي
  روزانه  5999  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6000  شگاه صنعتي سهندتبريزدان  8  -  

  روزانه  6001  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  6002  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  6003  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  8  -  
  شبانه  6004  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6005  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6006  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6007  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشتي سازي وعلوم دريايي بندرعباس
  شبانه  6008  لدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرا  2  -  
  شبانه  6009  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  
  شبانه  6010  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )8كدگرايش(برنامه ريزي حمل ونقل-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  6011  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  6012  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6013  شريفدانشگاه صنعتي   12  -  

  روزانه  6014  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6015  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران

  شبانه  6016  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  6017  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  6018  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  )9كدگرايش(مهندسي مديريت وساخت-ـ مهندسي عمران 1264

  روزانه  6019  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  6020  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6021  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران
  شبانه  6022  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6023  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  )10كدگرايش(مهندسي محيط زيست-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  6024  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6025  علم تهراندانشگاه تربيت م  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  6026  دانشگاه تهران  6  -  محل برگزاري دوره دانشكده محيط زيست-گرايش آب و فاضالب
  روزانه  6027  راندانشگاه ته  4  -  محل تحصيل دانشكده هاي فني تهران-گرايش آلودگي هوا

  روزانه  6028  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مواد زايد جامد
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  )10كدگرايش(مهندسي محيط زيست-ـ مهندسي عمران 1264 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  6029  دانشگاه تهران  6  -   منابع آبشيگرا
  روزانه  6030  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  دانشكده مهندسي علوم آب

  روزانه  6031  دانشگاه شيراز  6  -  
  انهروز  6032  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6033  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6034  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  6035  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  روزانه  6036  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  6037  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6038  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  

  روزانه  6039  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6040  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  نفاقدخوابگاه خواهرا

  روزانه  6041  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6042  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  6043  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  6044  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-محل برگزاري دوره دانشكده محيط زيست-گرايش آب و فاضالب
  شبانه  6045  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده هاي فني تهران-گرايش آلودگي هوا
  شبانه  6046  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش منابع آب

  شبانه  6047  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مواد زايد جامد
  شبانه  6048  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  دانشكده مهندسي علوم آب

  شبانه  6049  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  6050  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6051  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6052  دانشگاه صنعتي بابل  1  -  
  شبانه  6053  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  شبانه  6054  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6055  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  6056  فدانشگاه صنعتي شري  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6057  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )11كدگرايش(مهندسي رودخانه-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  6058  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب

  روزانه  6059  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  13  -  باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
  شبانه  6060  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب

  )12كدگرايش(مهندسي آب وفاضالب-ـ مهندسي عمران 1264
  روزانه  6061  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  13  -  باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

  )1كدگرايش(حمل ونقل دريايي-ـ دريانوردي1266
  روزانه  6062  دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار  8  -  
  روزانه  6063  مشهردانشگاه علوم وفنون دريايي خر  4  -  
  شبانه  6064  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  

  )2كدگرايش(بندروكشتيراني-ورديـ دريان1266
  روزانه  6065  وردي چابهاردانشگاه علوم دريايي ودريان  10  -  

  )1كدگرايش(ساخت وتوليد-ـ مهندسي مكانيك 1267
  روزانه  6066  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  6067  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  6068  دانشگاه تبريز  11  -  

  روزانه  6069  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6070  تربيت دبيرشهيدرجاييدانشگاه   11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  6071  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  6072  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  6073  تهران-صنايع ومعادن ايراندانشگاه   5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6074  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  

  روزانه  6075  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6076  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  روزانه  6077  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  

  روزانه  6078  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6079  دانشگاه علم وصنعت ايران  11  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي
  روزانه  6080  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكاترونيك

  روزانه  6081  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  شبانه  6082  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  6083  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  6084  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  6085  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور



 100صفحه 

  )1كدگرايش(ساخت وتوليد-ـ مهندسي مكانيك 1267 ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 هدور تحصيل

  شبانه  6086  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  
  شبانه  6087  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6088  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6089  صنعتي اصفهاندانشگاه   5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6090  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6091  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  شبانه  6092  عتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صن  6  -  

  شبانه  6093  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6094  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -   فاقدخوابگاه- )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي
  شبانه  6095  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -   فاقدخوابگاه- )صيلي درج نخواهدشدزمينه تخصص درمدرك فارغ التح(زمينه تخصصي مكاترونيك

  شبانه  6096  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(ـ مهندسي تسليحات1267

  روزانه  6097   اشتردانشگاه صنعتي مالك  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب ساخت وتوليد-گرايش سالح- فقط مرد
  شبانه  6098  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب ساخت وتوليد-گرايش سالح- فقط مرد

  )1كدگرايش( مهندسي جوش-ـ مهندسي مكانيك1267
  روزانه  6099  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-با ضرايب ساخت وتوليد
  شبانه  6100  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-با ضرايب ساخت وتوليد

  )2كدگرايش(طراحي كاربردي-ـ مهندسي مكانيك 1267
  روزانه  6101  دانشگاه اروميه  5  -  

  روزانه  6102  )ع (دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  6103  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  30  -  
  روزانه  6104  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6105  دانشگاه تبريز  9  -  

  روزانه  6106  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6107  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  11  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  6108  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6109  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي

  روزانه  6110  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  6111  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  6112  دانشگاه رازي كرمانشاه  14  -  
  روزانه  6113  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  6114  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  6115  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  6116  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6117  نشگاه شهيدچمران اهوازدا  14  -  
  روزانه  6118  دانشگاه شيراز  18  -  
  روزانه  6119  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  8  -  
  روزانه  6120  دانشگاه صنعتي اصفهان  26  -  

  روزانه  6121  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6122  دانشگاه صنعتي بابل  9  -  

  روزانه  6123  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  24  -  انتخاب واحدهاي درسي ازدو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات با نظر گروه آموزشي
  روزانه  6124  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  6125  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  6126  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

  روزانه  6127  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  * فرايندهاي ساختنهيدرزم
  روزانه  6128  دانشگاه صنعتي شريف  8  -   **گرايش بيومكانيك
  روزانه  6129  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6130  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  
  روزانه  6131  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل
  روزانه  6132  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكانيك جامدات

  روزانه  6133  دانشگاه فردوسي مشهد  15  -  
  روزانه  6134  دانشگاه كاشان  11  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6135  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  
  روزانه  6136  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  6137  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6138  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  6139  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  6140  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6141  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  

  نهشبا  6142  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  6143  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6144  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  .انيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطاء مي گرددپذيرفته شدگان پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي فرايندهاي ساخت به انجام رس* 

  .پذيرفته شدگان باپيشينه مهندسي مكانيك،يك ترم دروس جبراني خواهندگذراند.پذيرفته شدگان پروژه ودروس خودرادرشاخه تخصصي بيومكانيك گذرانده ومدرك طراحي كاربردي اخذمي نمايند** 
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 )2كدگرايش(طراحي كاربردي-ـ مهندسي مكانيك 1267 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  6145  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  6146  دانشگاه سمنان  8  -  

  شبانه  6147  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6148  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6149  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  شبانه  6150  دانشگاه شيراز  7  -  

  شبانه  6151  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6152  دانشگاه صنعتي اصفهان  16  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6153  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6154  دانشگاه صنعتي بابل  7  -  
  شبانه  6155  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  انتخاب واحدهاي درسي ازدو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات با نظر گروه آموزشي

  شبانه  6156  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  6157  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  6158  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  * فرايندهاي ساختنهيدرزم
  شبانه  6159  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   **گرايش بيومكانيك

  شبانه  6160  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   *شيوه آموزش محور- فرايندهاي ساختنهيدرزم
  شبانه  6161  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6162  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   **شيوه آموزش محور-گرايش بيومكانيك

  شبانه  6163  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -   فاقدخوابگاه-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل
  شبانه  6164  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -   فاقدخوابگاه-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكانيك جامدات

  هشبان  6165  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6166  دانشگاه كاشان  4  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  6167  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  شبانه  6168  دانشگاه يزد  4  -  

  .پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي فرايندهاي ساخت به انجام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطاء مي گرددپذيرفته شدگان * 
  .دسي مكانيك،يك ترم دروس جبراني خواهندگذراندپذيرفته شدگان باپيشينه مهن.پذيرفته شدگان پروژه ودروس خودرادرشاخه تخصصي بيومكانيك گذرانده ومدرك طراحي كاربردي اخذمي نمايند** 

  )2كدگرايش(ـ مهندسي موادمركب1267
  روزانه  6169  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  6170  گاه صنعتي مالك اشتردانش  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي

  )2كدگرايش(ـ مهندسي انرژي هاي تجديد پذير1267
  روزانه  6171  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  6172  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب طراحي كاربردي

  )2كدگرايش(نهاي ريليـ مهندسي ماشي1267
  روزانه  6173  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  6174  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-دسي راه آهندردانشكده مهن-باضرايب طراحي كاربردي

  )2كدگرايش(ـ مهندسي تسليحات1267
  روزانه  6175  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-گرايش سالح- فقط مرد
  شبانه  6176  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-گرايش سالح- فقط مرد

  )3شكدگراي(تبديل انرژي-ـ مهندسي مكانيك 1267
  روزانه  6177  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  6178  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  6179  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  6180  دانشگاه تبريز  12  -  

  روزانه  6181  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6182  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  6183  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6184  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  روزانه  6185  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  6186  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  6187  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  6188  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  

  روزانه  6189  نزاهدا-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6190  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  6191  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6192  وازدانشگاه شهيدچمران اه  14  -  
  روزانه  6193  دانشگاه شيراز  14  -  
  روزانه  6194  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  10  -  

  روزانه  6195  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  8  -  مديريت انرژي الكتريكي باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  6196  دانشگاه صنعتي اروميه  8  -  
  روزانه  6197  دانشگاه صنعتي اصفهان  18  -  

  روزانه  6198  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6199  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  روزانه  6200  وسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ط  20  -  
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  )3كدگرايش(تبديل انرژي-ـ مهندسي مكانيك 1267 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  6201  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  نهروزا  6202  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  6203  دانشگاه صنعتي شاهرود  9  -  
  روزانه  6204  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

  روزانه  6205  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  *مهندسي سيستمهاي انرژى 
  روزانه  6206  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6207  دانشگاه صنعتي شيراز  6  -  
  روزانه  6208  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(ميك سياالتزمينه تخصصي دينا

  روزانه  6209  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي
  روزانه  6210  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -  فاقدخوابگاه خواهران-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي علوم حرارتي

  روزانه  6211  دانشگاه فردوسي مشهد  20  -  
  روزانه  6212  ه كاشاندانشگا  13  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6213  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  6214  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  6215  درعباسبن-دانشگاه هرمزگان  10  -  
  روزانه  6216  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  6217  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  6218  دانشگاه بيرجند  5  -  
  شبانه  6219  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  6220  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6221  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  6222  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  6223  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  

  شبانه  6224  دانشگاه تهران  13  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6225  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  6226  دانشگاه سمنان  8  -  
  شبانه  6227  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  

  شبانه  6228  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6229  دانشگاه شهركرد  4  -  وابگاهفاقدخ

  شبانه  6230  هنركرماندانشگاه شهيدبا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6231  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  شبانه  6232  دانشگاه شيراز  4  -  

  شبانه  6233  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6234  دانشگاه صنعتي اروميه  2  -  

  شبانه  6235  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  اهفاقدخوابگ
  شبانه  6236  تي اميركبيردانشگاه صنع  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6237  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  شبانه  6238  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  

  شبانه  6239  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6240  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  
  شبانه  6241  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  6242  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *مهندسي سيستمهاي انرژي 
  شبانه  6243  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6244  يفدانشگاه صنعتي شر  1  -   *شيوه آموزش محور-مهندسي سيستمهاي انرژي
  شبانه  6245  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -   فاقدخوابگاه-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ديناميك سياالت
  شبانه  6246  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -   فاقدخوابگاه-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي

  شبانه  6247  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد( تخصصي علوم حرارتيزمينه
  شبانه  6248  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6249  دانشگاه كاشان  5  -  وابگاهخدفاق
  شبانه  6250  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  6251  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6252  دانشگاه يزد  4  -  

 .پذيرفته شدگان پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي فرايندهاي ساخت به انجام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطاء مي گردد* 

  )3كدگرايش(ـ مهندسي دريا1267
  روزانه  6253  نشگاه صنعتي مالك اشتردا  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-باضرايب تبديل انرژي-گرايش كنترل وناوبري-فقط مرد

  )3كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1267
  روزانه  6254  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-رآكتورگرايش 

  روزانه  6255  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  6256  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  ي انرژليبا ضرايب تبد- هسته ايگرايش چرخه سوخت

  روزانه  6257  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور
  روزانه  6258  دانشگاه شيراز  2  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  روزانه  6259  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش مهندسي راكتور
  روزانه  6260  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش مهندسي گداخت هسته اي



 103صفحه 

  )3كدگرايش(ـ مهندسي هسته اي1267 ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6261  تي شريفدانشگاه صنع  3  -  *باضرايب تبديل انرژي -بردپرتوهاوراديوايزوتوپهاگرايشهاي راكتور،كار
  شبانه  6262  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور
  شبانه  6263  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  شبانه  6264  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش گداخت هسته اي
  شبانه  6265  يركبيردانشگاه صنعتي ام  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  شبانه  6266  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب تبديل انرژي-گرايش گداخت هسته اي
  شبانه  6267  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *باضرايب تبديل انرژي -گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها

  شبانه  6268  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  *شيوه آموزش محور-اضرايب تبديل انرژيب-گرايشهاي راكتور،كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها
 .پذيرفته شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسي انرژي درگرايشهاي ذكرشده بانظردانشكده توزيع و با مدرك مهندسي هسته اي فارغ التحصيل خواهند شد* 

  )3كدگرايش(نرژيـ مهندسي سيستمهاي ا1267
  روزانه  6269  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   6  -  تبديل انرژي- مهندسي مكانيكباضرايب

  روزانه  6270  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  تبديل انرژي- مهندسي مكانيكباضرايب-شيوه آموزش محور
  شبانه  6271  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  تبديل انرژي- مهندسي مكانيكباضرايب

  شبانه  6272  نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدا  1  -  تبديل انرژي- مهندسي مكانيكباضرايب-شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(ـ مهندسي انرژي هاي تجديد پذير1267

  روزانه  6273  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي
  شبانه  6274  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي

  )4كدگرايش(بيومكانيك-ندسي پزشكي ـ مه1267
  روزانه  6275  نعتي اميركبيردانشگاه ص  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6276  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  6277  دانشگاه علم وصنعت ايران  11  -  فاقدخوابگاه خواهران

  شبانه  6278  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6279  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6280  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقد خوابگاه
  )4كدگرايش(مهندسي ورزش-ـ مهندسي پزشكي1267

  روزانه  6281  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-كانيكبيوم-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6282  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-بيومكانيك-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6283  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-انيكبيومك-باضرايب مهندسي پزشكي

  )5كدگرايش(سيستم محركه خودرو-ـ مهندسي مكانيك 1267
  روزانه  6284  دانشگاه تبريز  3  -  

  روزانه  6285  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6286  شگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدان  6  -  
  شبانه  6287  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6288  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6289  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )5كدگرايش(سيستم محركه خودرو-ـ مهندسي خودرو 1267
  روزانه  6290  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك
  روزانه  6291  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران-سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك

  شبانه  6292  يراندانشگاه علم وصنعت ا  3  -  سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقد خوابگاه
  )5كدگرايش(ـ مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي1267

  روزانه  6293  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سيستم محركه خودرو-ردفقط م
  شبانه  6294  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سيستم محركه خودرو-فقط مرد

  )6كدگرايش(طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-ـ مهندسي مكانيك 1267
  روزانه  6295  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6296  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )6كدگرايش(طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-ـ مهندسي خودرو 1267
  روزانه  6297  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران-طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-باضرايب مهندسي مكانيك

  شبانه  6298  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش(سازه بدنه خودرو-ـ مهندسي مكانيك 1267

  روزانه  6299  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6300  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )7كدگرايش(سازه بدنه خودرو-ـ مهندسي خودرو 1267
  روزانه  6301  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران-سازه بدنه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك

  شبانه  6302  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  سازه بدنه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش(ـ مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي1267

  روزانه  6303  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه بدنه خودرو-فقط مرد
  شبانه  6304  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سازه بدنه خودرو-فقط مرد
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  )1كدگرايش(فرآوري موادمعدني-ـ مهندسي معدن 1268
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6305  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6306  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6307  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6308  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6309  دانشگاه كاشان  3  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6310  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6311  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6312  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  بگاهفاقدخوا
  شبانه  6313  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6314  دانشگاه كاشان  1  -  فاقد خوابگاه
  )2كدگرايش(مكانيك سنگ-ـ مهندسي معدن 1268

  روزانه  6315  ربيت مدرسدانشگاه ت  6  -  
  روزانه  6316  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6317  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  خوابگاهفاقد
  روزانه  6318  صفهاندانشگاه صنعتي ا  9  -  

  روزانه  6319  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6320  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  4  -  
  روزانه  6321  اه يزددانشگ  5  -  

  شبانه  6322  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6323  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6324  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6325  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6326  دانشگاه يزد  2  -  

  )3كدگرايش(استخراج معدن-ـ مهندسي معدن 1268
  روزانه  6327  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  6328  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  6329  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6330  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش فني اقتصادي
  روزانه  6331  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6332  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6333  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6334  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  
  روزانه  6335  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6336  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  6337  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  

  شبانه  6338  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6339  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6340  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6341  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6342  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  

  شبانه  6343  نشگاه كاشاندا  2  -  فاقد خوابگاه
  )4كدگرايش(اكتشاف معدن-ـ مهندسي معدن 1268

  روزانه  6344  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6345  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6346  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6347  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  

  روزانه  6348  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6349  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  
  روزانه  6350  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  روزانه  6351  دانشگاه يزد  7  -  
  شبانه  6352  دانشگاه اروميه  5  -  
  شبانه  6353  دانشگاه بيرجند  3  -  

  شبانه  6354  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6355  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6356  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6357  بيردانشگاه صنعتي اميرك  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6358  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  شبانه  6359  دانشگاه يزد  3  -  

  )1كدگرايش( شناسايي وانتخاب موادمهندسي-ـ مهندسي مواد1272
  روزانه  6360  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   4  -  

  روزانه  6361  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  6362  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  
  روزانه  6363  دانشگاه تهران  20  -  
  روزانه  6364  دانشگاه سمنان  8  -  
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  )1كدگرايش( شناسايي وانتخاب موادمهندسي-ـ مهندسي مواد1272ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول ومد مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  6365  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  6366  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6367  دانشگاه شهيدباهنركرمان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6368  اه شيرازدانشگ  6  -  
  روزانه  6369  دانشگاه صنعتي اصفهان  28  -  

  روزانه  6370  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6371  شگاه صنعتي بابلدان  3  -  
  روزانه  6372  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  6373  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  14  -  
  روزانه  6374  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  روزانه  6375  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6376  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  6377  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  روزانه  6378  دانشگاه علم وصنعت ايران  26  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  6379  دانشگاه فردوسي مشهد  25  -  
  روزانه  6380  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6381  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   2  -  
  شبانه  6382  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  نهشبا  6383  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6384  دانشگاه سمنان  7  -  
  شبانه  6385  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6386  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6387  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6388  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  6389  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6390  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6391  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6392  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6393  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  
  شبانه  6394  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6395  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  6396  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6397  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  6398  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  شبانه  6399  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6400  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6401  دانشگاه يزد  2  -  
  )1كدگرايش(نانومواد-ـ نانو فناوري1272

  روزانه  6402  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  شناسائي وانتخاب موادمهندسي-با ضرايب مهندسي مواد
  )2كدگرايش(شكل دادن فلزات-ـ مهندسي مواد1272

  روزانه  6403  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6404  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  6405  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  6406  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  شبانه  6407  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6408  ندانشگاه سمنا  4  -  
  شبانه  6409  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6410  دانشگاه شيراز  2  -  رشيوه آموزش محو
  شبانه  6411  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  6412  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  )3گرايشكد(جوشكاري-ـ مهندسي مواد1272

  روزانه  6413  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6414  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  6415  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6416  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6417  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  6418  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  6419  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6420  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  6421  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6422  يردانشگاه صنعتي اميركب  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6423  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  6424  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  زش محورشيوه آمو



 106صفحه 

  )4كدگرايش(استخراج فلزات-ـ مهندسي مواد1272
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6425  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6426  نعتي اصفهاندانشگاه ص  8  -  

  روزانه  6427  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6428  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6429  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -  فاقدخوابگاه خواهران
  شبانه  6430  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6431  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6432  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6433  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6434  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  6435  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6436  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  بگاهفاقدخوا

  )5كدگرايش(بيومواد-ـ مهندسي پزشكي 1272
  روزانه  6437  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6438  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  روزانه  6439   علم وصنعت ايراندانشگاه  10  -  فاقدخوابگاه خواهران

  شبانه  6440  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6441  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6442  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  
  شبانه  6443  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6444  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  )5كدگرايش( مهندسي بافت-ـ مهندسي پزشكي1272

  روزانه  6445  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بگاهمحدوديت خوا-بيومواد-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6446  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-بيومواد-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6447  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-بيومواد-باضرايب مهندسي پزشكي

  )6كدگرايش(سراميك-ـ مهندسي مواد1272
  روزانه  6448  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  6449  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  6450  ريزدانشگاه تب  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6451  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6452  دانشگاه شيراز  5  -   الكتروسراميكگرايش
  روزانه  6453  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  روزانه  6454  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  6455  پژوهشگاه موادوانرژي  10  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  شبانه  6456  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  6457  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  6458  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6459  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش الكتروسراميك
  شبانه  6460  دانشگاه شيراز  2  -  حورشيوه آموزش م-گرايش الكتروسراميك

  شبانه  6461  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  6462  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6463  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  ابگاهفاقدخو
  شبانه  6464  پژوهشگاه موادوانرژي  5  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  )6كدگرايش(ـ مهندسي موادمركب1272
  روزانه  6465  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي موادسراميك 
  شبانه  6466  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب مهندسي موادسراميك

  )7كدگرايش(ريخته گري-ـ مهندسي مواد1272
  روزانه  6467  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6468  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6469  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  6470  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  6471  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  روزانه  6472  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران
  شبانه  6473  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6474  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6475  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6476  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  6477  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6478  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه



 107صفحه 

  )8كدگرايش(خوردگي وحفاظت ازمواد-ـ مهندسي مواد1272
 اول دوم مالحظات رفيت نيمسالظ

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6479  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6480  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  6481  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6482  نشگاه شيرازدا  5  -  
  روزانه  6483  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  6484  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  6485  ريفدانشگاه صنعتي ش  5  -  

  شبانه  6486  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6487  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6488  زدانشگاه شيرا  2  -  
  شبانه  6489  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6490  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6491   شريفدانشگاه صنعتي  2  -  

  شبانه  6492  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  بين الملل  6493  دانشگاه صنعتي شريف  8  -   محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي

  )1كدگرايش)(نانوفناوري(نانومواد-ـ مهندسي مواد1273
  روزانه  6494  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6495  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  6496  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  

  روزانه  6497  پژوهشگاه موادوانرژي  8  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه
  شبانه  6498  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6499  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6500  پژوهشگاه موادوانرژي  4  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(تجارت الكترونيكي-(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1276
  روزانه  6501  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6502  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  6503  نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدا  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6504  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  6505  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  6506  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  6507  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6508  ي اميركبيردانشگاه صنعت  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6509  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  شبانه  6510  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6511  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  6512  دانشگاه قم  2  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  مجازي  6513  دانشگاه شيراز  50  -  
  مجازي  6514  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  40  -  

  )1كدگرايش(اتمديريت سيستمهاي اطالع-(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1276
  روزانه  6515   نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  6  -  باضرايب تجارت الكترونيكي
  روزانه  6516  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور-باضرايب تجارت الكترونيكي
  شبانه  6517   نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  4  -  باضرايب تجارت الكترونيكي
  شبانه  6518  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور-باضرايب تجارت الكترونيكي

  )2كدگرايش(امنيت اطالعات-(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1276
  روزانه  6519  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6520  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اهفاقدخوابگ
  شبانه  6521  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش(شبكه هاي كامپيوتري-(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1276
  روزانه  6522  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6523  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  روزانه  6524  دانشگاه صنعتي شريف  13  -  

  روزانه  6525  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6526  دانشگاه يزد  7  -  

  شبانه  6527  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6528  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6529  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  
  شبانه  6530  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6531  دانشگاه يزد  3  -  
  شبانه  6532  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور

  بين الملل  6533  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  ل تحصيل جزيره كيش مح-دانشكده علوم ومهندسي



 108صفحه 

  )4كدگرايش)(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1276
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6534  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  6535  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  6536  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  6537  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  روزانه  6538  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش امنيت شبكه
  شبانه  6539  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  6540  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6541  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  6542  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش امنيت شبكه
  )1كدگرايش(معماري كامپيوتري-ـ مهندسي كامپيوتر1277

  روزانه  6543  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه-مهاي كامپيوتريمعماري سيست
  روزانه  6544  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-معماري سيستمهاي كامپيوتري

  روزانه  6545  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  6546  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  6547  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  6548  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  6549  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6550  دانشگاه صنعتي شريف  21  -  

  روزانه  6551  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6552  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  فاقدخوابگاه خواهران

  شبانه  6553  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6554  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-وزش محورشيوه آم

  شبانه  6555  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6556  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6557  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  شبانه  6558  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  6559  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  
  مجازي  6560  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  شيوه آموزش محور

  )2كدگرايش(هوش مصنوعي-ـ مهندسي كامپيوتر1277
  روزانه  6561  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6562  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  6563  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  6564  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  6565  معلم تهراندانشگاه تربيت   8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  6566  دانشگاه تهران  8  -  گرايش رباتيك
  روزانه  6760  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6567  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  6568  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  6569  دانشگاه شيراز  12  -  

  روزانه  6570  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  هوش مصنوعي ورباتيك
  روزانه  6571  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6572  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6573  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  6574  دانشگاه صنعتي شريف  16  -  

  روزانه  6575  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6576  دانشگاه علم وصنعت ايران  28  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  6577  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  6578  دانشگاه كردستان  8  -  

  شبانه  6579  )س (دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  6580  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  6581  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش رباتيك
  شبانه  6761  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6582  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  6583  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  6584  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6585  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-هوش مصنوعي ورباتيك

  شبانه  6586  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6587  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  دخوابگاهفاق-شيوه آموزش محور

  شبانه  6588  اهروددانشگاه صنعتي ش  4  -  
  شبانه  6589  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  6590  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  آموزش محورشيوه 
  شبانه  6591  ه فردوسي مشهددانشگا  4  -  فاقدخوابگاه
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  )3كدگرايش(نرم افزار-ـ مهندسي كامپيوتر1277
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  6592  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  6593  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6594  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  6595  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6596  دانشگاه تهران  13  -  
  روزانه  6597  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  6598  شگاه شيرازدان  6  -  
  روزانه  6599  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  6600  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6601  نشگاه صنعتي شريفدا  21  -  

  روزانه  6602  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6603  دانشگاه علم وصنعت ايران  25  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  6604  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  6605  دانشگاه كاشان  4  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6606  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  6607  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  6608  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6609  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6610  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6611  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6612  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6613  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6614  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  شبانه  6615  گاه صنعتي شريفدانش  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6616  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6617  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6618  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه
  ام نورپي  6619  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  15  -  
  پيام نور  6620  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  
  مجازي  6621  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  

  مجازي  6622  دانشگاه شهيدبهشتي  40  -  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش)(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1277

  روزانه  6623  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  نرم افزار-باضرايب كامپيوتر-گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات
  )4كدگرايش(ـ الگوريتم ومحاسبات1277

  روزانه  6624  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده هاي فني تهران
  شبانه  6625  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-كده هاي فني تهرانمحل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانش

  )1كدگرايش(جلوبرندگي- فضا-ـ مهندسي هوا1279
  روزانه  6626  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6627  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6628  دانشگاه صنعتي شريف  16  -  

  روزانه  6629  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6630  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان

  روزانه  6631  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  6632  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  6633  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6634  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6635  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  6636  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  بانهش  6637  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6638  شگاه صنعتي مالك اشتردان  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان

  شبانه  6639  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6640  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( فضا-ـ مهندسي هوا1279
  روزانه  6641  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  6642  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  6643  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  6644  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش مهندسي فضايي-فقط مرد
  روزانه  6645  پژوهشگاه هوا فضا  8  -  گرايش مهندسي فضايي

  شبانه  6646  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  ايش مهندسي فضاييگر
  شبانه  6647  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش مهندسي فضايي-فقط مرد
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  )2كدگرايش(مكانيك پرواز- فضا-ـ مهندسي هوا1279
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  6648  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6649  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6650  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  وزانهر  6651  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6652  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6653  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6654  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  6655  ه صنعتي شريفدانشگا  4  -  

  شبانه  6656  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(سازه هاي هوايي- فضا-ـ مهندسي هوا1279

  روزانه  6657  ) ع(دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  6658  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  6659  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6660  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6661  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  روزانه  6662  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6663  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  6664  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  6665  بيردانشگاه صنعتي اميرك  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6666  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6667  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  6668  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  6669  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6670  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6671  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(آئروديناميك- فضا-ـ مهندسي هوا1279
  روزانه  6672  ) ع(دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6673  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  هروزان  6674  دانشگاه شيراز  4  -  

  روزانه  6675  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6676  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6677  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  

  روزانه  6678  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6679  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  6680  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  6681  رازدانشگاه شي  1  -  

  شبانه  6682  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6683  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6684  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6685  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  6686  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  6687  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6688  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6689  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش(سوانح هوايي وصالحيتهاي پروازي- فضا-ـ مهندسي هوا1279
  روزانه  6690  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  17  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-ي ذينفعبورسيه سازمانها

  روزانه  6691  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -   شرايط درانتهاي دفترچه- فقط مرد-بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
  )1كدگرايش( تكنولوژي نساجي-ـ مهندسي نساجي 1283

  روزانه  6692  دانشگاه صنعتي اصفهان  12  -  
  نهروزا  6693  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6694  دانشگاه يزد  7  -  
  شبانه  6695  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6696  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6697  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6698  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6699  دانشگاه يزد  3  -  

  )1كدگرايش(ـ مهندسي ساختارهاي نانو ليفي1283
  روزانه  6700  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-تكنولوژي نساجي-باضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  6701  ميركبيردانشگاه صنعتي ا  1  -  فاقدخوابگاه-تكنولوژي نساجي-باضرايب مهندسي نساجي

  )1كدگرايش( شيمي نساجي وعلوم الياف-ـ مهندسي نساجي 1284
  روزانه  6702  دانشگاه صنعتي اصفهان  14  -  

  روزانه  6703  اه صنعتي اميركبيردانشگ  12  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  6704  رشت-دانشگاه گيالن  13  -  

  شبانه  6705  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6706  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
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  )1كدگرايش( شيمي نساجي وعلوم الياف-ـ مهندسي نساجي 1284 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم اتمالحظ ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  6707  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6708  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6709  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  )1كدگرايش(ـ مهندسي ساختارهاي نانو ليفي1284

  روزانه  6710  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-شيمي نساجي وعلوم الياف-باضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  6711  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيمي نساجي وعلوم الياف-باضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  6712  شگاه صنعتي اميركبيردان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-شيمي نساجي وعلوم الياف-باضرايب مهندسي نساجي

  )1كدگرايش( بيوتكنولوژي-ـ مهندسي شيمي 1285
  روزانه  6713  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6714  رسدانشگاه تربيت مد  12  -  
  روزانه  6715  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6716  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بگاهمحدوديت خوا
  روزانه  6717  تبريزدانشگاه صنعتي سهند  5  -  
  روزانه  6718  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  
  روزانه  6719  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  دخوابگاه خواهرانفاق

  شبانه  6720  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6721  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6722  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6723  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  6724  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(ـ مهندسي داروسازي1285

  روزانه  6725  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  6726  دانشگاه تهران  3  -  

  )1كدگرايش(صنايع رنگ-ليمرـ مهندسي پ1286
  روزانه  6727  يركبيردانشگاه صنعتي ام  8  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6728  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(صنايع رنگ-ندسي رنگـ مه1286

  روزانه  6729  تهران-پژوهشكده صنايع رنگ  7  -   فاقدخوابگاه-صنايع رنگ-باضرايب مهندسي پليمر
  )1كدگرايش(ـ مهندسي طراحي محيط زيست1287

  روزانه  6730  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  6731  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( مديريت صنايع نساجي-ـ مهندسي نساجي 1288
  روزانه  6732  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  6733  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقد خوابگاه
  انهشب  6734  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(ـ مهندسي فراوري وانتقال گاز1289
  روزانه  6735  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل اهواز

  روزانه  6736  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل بندرعباس
  شبانه  6737  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل بندرعباس

  )1كدگرايش(ـ مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون1290
  روزانه  6738  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل اهواز

  مجازي  6739  دانشگاه شيراز  25  -  مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون صنايع نفت
  )1كدگرايش(ـ مهندسي مكاترونيك1291

  روزانه  6740  دانشگاه تبريز  10  -  
  روزانه  6741  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6742  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  6743  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  6744  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  زانهرو  6745  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  6746  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  6747  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك

  شبانه  6748  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  6749  زدانشگاه تبري  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6750  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  6751  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6752  زاهدان-ن وبلوچستاندانشگاه سيستا  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6753  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6754  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6755  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  

  شبانه  6756  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  كمحل اجرادانشكده مهندسي مكاني
  شبانه  6757  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور-محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك

  بين الملل  6758  دانشگاه صنعتي شريف  8  -   محل تحصيل جزيره كيش-دانشكده علوم ومهندسي
  )1كدگرايش(ـ مهندسي ايمني وبازرسي فني1292

  روزانه  6759  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل آبادان
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   كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي-4جدول شماره 
  )1كدگرايش(آبخيزداري-ـ مهندسي منابع طبيعي 1301

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  6801  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  6802  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  6803  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  6804  دانشگاه زابل  4  -  
  روزانه  6805  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  6806  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  10  -  
  روزانه  6807  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  روزانه  6808  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  روزانه  6809  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6810  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  6811  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  6812  دانشگاه زابل  2  -  

  شبانه  6813  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6814  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  
  شبانه  6815  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  7  -  
  شبانه  6816  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6817  دانشگاه يزد  2  -  

  شبانه  6818  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(مرتعداري-ـ مهندسي منابع طبيعي 1301

  روزانه  6819  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
  روزانه  6820  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  6821  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  6822  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  
  روزانه  6823  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  7  -  
  روزانه  6824  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  
  روزانه  6825  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  

  شبانه  6826   تهراندانشگاه  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  6827  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6828  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6829  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6830  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  
  شبانه  6831  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  )1كدگرايش(آبياري وزهكشي-ـ مهندسي كشاورزي 1302
  روزانه  6832  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  6833  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  13  -  
  روزانه  6834  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   5  -  
  روزانه  6835  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  6836  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6837  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  6838  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  6839  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  6840  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  6841  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  6842  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  6843  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  6844  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  6845  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  6846  دانشگاه صنعتي اصفهان  12  -  
  روزانه  6847  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  6848  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  6849  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  6850  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  6851   اروميهدانشگاه  2  -  
  شبانه  6852  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  6853  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6854  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6855  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي كرج

  شبانه  6856  هراندانشگاه ت  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  6857  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  6858  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  6859  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  6860  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه



 113صفحه 

  )1ايشكدگر(آبياري وزهكشي-ـ مهندسي كشاورزي 1302 ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  شبانه  6861  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  6862  دانشگاه شيراز  4  -  

  شبانه  6863  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6864  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6865  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  6866  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6867  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  )2كدگرايش(سازه هاي آبي- مهندسي كشاورزي ـ1302

  روزانه  6868  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  6869  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  6870  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6871  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  6872  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  6873  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  6874  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  6  فاقدخوابگاه
  روزانه  6875  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  6876  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  6877  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  
  روزانه  6878  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  7  -  
  شبانه  6879  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6880  دانشگاه تبريز  3  -  

  نهشبا  6881  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6882  راندانشگاه ته  5  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  6883  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6884  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  6  فاقدخوابگاه

  شبانه  6885  چمران اهوازدانشگاه شهيد  5  -  
  شبانه  6886  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6887  دانشگاه شيراز  1  -   آموزش محورشيوه
  شبانه  6888  ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي   2  -  
  شبانه  6889  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  

  شبانه  6890  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6891  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش(مهندسي منابع آب-ـ مهندسي كشاورزي 1302
  روزانه  6892  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  6893  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  6894  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6895  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  6896  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  6897  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  6898  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  4  فاقدخوابگاه
  روزانه  6899  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  6900  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  6  -  
  شبانه  6901  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  6902  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  6903  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6904  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  شبانه  6905  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  6906  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  4  فاقدخوابگاه

  بانهش  6907  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  
  )1كدگرايش(اصالح نباتات-ـ مهندسي كشاورزي 1303

  روزانه  6908  دانشگاه اروميه  3  -  
  روزانه  6909  دانشگاه ايالم  3  -  
  روزانه  6910  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  6911  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7698  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  روزانه  6912  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-نشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دا
  روزانه  6913  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  روزانه  6914  دانشگاه تهران  3  -  ي كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورز
  روزانه  6915  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  6916  دانشگاه زابل  2  -  
  وزانهر  6917  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  6918  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  6919  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  روزانه  6920  دانشگاه شيراز  7  -  
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  )1كدگرايش(اصالح نباتات-ـ مهندسي كشاورزي 1303 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  6921  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  6922  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  6923  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  6924  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  6925   آبادخرم-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  6926  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  7  -  
  شبانه  6927  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6928  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  6929  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  
  شبانه  6930  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   9  -  
  شبانه  6931  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  6932  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7699  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  6933  تهراندانشگاه   5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در پاكدشت
  شبانه  6934  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  6935  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  6936  دانشگاه زابل  2  -  
  شبانه  6937  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  6938  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6939  اه شهيدباهنركرماندانشگ  -  6  فاقدخوابگاه

  شبانه  6940  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  6941  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  6942  اه شيرازدانشگ  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6943  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6944  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  
  شبانه  6945  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  6946  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  

  )2كدگرايش(زراعت-ـ مهندسي كشاورزي 1303
  روزانه  6947  ه اروميهدانشگا  4  -  

  روزانه  6948  دانشگاه اروميه  -  15  شيوه آموزش محور
  روزانه  6949  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  6950  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  6951  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  6952  دانشگاه تبريز  11  -  

  روزانه  6953  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6954  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  6955  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  6956  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  6957  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  6958  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  6959  دانشگاه زنجان  16  -  

  روزانه  6960  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  6961  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  8  فاقدخوابگاه

  روزانه  6962  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  6963  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  6964  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6965  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  6966  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  9  -  
  روزانه  6967  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  6968  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  6969  ددانشگاه فردوسي مشه  6  -  
  روزانه  6970  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  6971  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  6972  خرم آباد-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  6973  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  روزانه  6974  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  6  -  
  روزانه  6975  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  6976  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6977  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  6978  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  6979  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  6980  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6981  گاه تربيت مدرسدانش  10  -   كرج- واقع در اتوبان تهراني دانشكده كشاورزلي محل تحص-فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  6982  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  6983  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
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  )2كدگرايش(زراعت-ـ مهندسي كشاورزي 1303 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات يمسالظرفيت ن

 دوره تحصيل

  شبانه  6984  نشگاه رازي كرمانشاهدا  1  -  
  شبانه  6985  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  6986  دانشگاه زنجان  4  -  

  شبانه  6987  شاهددانشگاه   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  6988  دانشگاه شهركرد  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6989  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  8  فاقدخوابگاه

  شبانه  6990  دچمران اهوازدانشگاه شهي  5  -  
  شبانه  6991  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  6992  دانشگاه شيراز  1  -  ه آموزش محورشيو
  شبانه  6993  نعتي اصفهاندانشگاه ص  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6994  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  6995  ازهوامالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  1  -  
  شبانه  6996  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  6997  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  شبانه  6998  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6999  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  7000  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  7001  موزش عالي مراغهمجتمع آ  6  -  

  )3كدگرايش(ـ علوم وتكنولوژي بذر1303
  روزانه  7002  دانشگاه بيرجند  4  -  

  روزانه  7003  راندانشگاه ته  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7004  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  7005  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  7006  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  )4كدگرايش)(اگرواكولوژي(اكولوژيك-ـ كشاورزي1303

  روزانه  7007  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  7008  انشاهدانشگاه رازي كرم  4  -  
  روزانه  7009  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  7010  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  

  روزانه  7011  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  نهروزا  7012  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  7013  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7014  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  
  شبانه  7015  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  7016  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7017  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  7018  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  7019  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7020  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  
  )1كدگرايش(اقتصادكشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1304

  روزانه  7021  ريزدانشگاه تب  7  -  
  روزانه  7022  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  7023  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7024  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ييگرايش سياست و توسعه روستا

  روزانه  7025  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ي وتوليد كشاورزتيريگرايش مد
  روزانه  7026  دانشگاه زابل  9  -  
  هروزان  7027  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  8  -  

  روزانه  7028  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7029  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه

  روزانه  7030  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  7031  اه فردوسي مشهددانشگ  4  -  گرايش سياست وتوسعه روستايي
  روزانه  7032  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش مديريت وتوليدكشاورزي

  شبانه  7033  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  7034  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7035  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  كرج-ن تهران واقع دراتوباي دانشكده كشاورزليمحل تحص-التيفاقد خوابگاه وتسه

  شبانه  7036  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ييگرايش سياست وتوسعه روستا
  شبانه  7037  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-يرز وتوليد كشاوتيريگرايش مد

  شبانه  7038  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  7039  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  7040  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7041  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه

  شبانه  7042  دانشگاه شيراز  3  -  
  شبانه  7043  دانشگاه شيراز  3  -  شيوه آموزش محور
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  )1كدگرايش(اقتصادكشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1304 ادامه
كدمحل  لدانشگاه محل تحصي اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  7044  ابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومن  1  -  
  شبانه  7045  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  5  -  

  شبانه  7046  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش سياست وتوسعه روستايي
  شبانه  7047  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش مديريت وتوليدكشاورزي
  شبانه  7048  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سياست وتوسعه روستايي
  شبانه  7049  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مديريت وتوليدكشاورزي

  شبانه  7050  دانشگاه كردستان  5  -  
  پيام نور  7051  ام نورمركزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پي  20  -  

  )1كدگرايش(علوم باغباني- ـ مهندسي كشاورزي 1305
  روزانه  7052  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي

  روزانه  7053  دانشگاه اروميه  6  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  7054  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  7055  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  13  -  

  روزانه  7056  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش سبزي كاري
  زانهرو  7057  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7696  دانشگاه تبريز  3  -  گياهان زينتيگرايش 
  روزانه  7058  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سبزي كاري
  روزانه  7059  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميوه كاري

  روزانه  7060  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  محل تحصيل واقع دراتوبان تهران كرج-گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي
  روزانه  7061  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش ميوه كاري

  روزانه  7062  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
  روزانه  7063  دانشگاه تهران  3  -  ورزي كرجمحل تحصيل دانشكده كشا-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه

  روزانه  7064  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها
  روزانه  7065  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي

  روزانه  7066  دانشگاه تهران  2  -  گرايش فيزيولوژي واصالح گياهان دارويي،ادويه اي وعطري
  روزانه  7067  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-س ازبرداشت محصوالت باغبانيگرايش فيزيولوژي وفناوري پ

  روزانه  7068  دانشگاه زابل  3  -  گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي
  روزانه  7069  دانشگاه زنجان  4  -   زينتيگرايش گياهان

  روزانه  7070  جاندانشگاه زن  9  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  7071  دانشگاه شهركرد  3  -  

  روزانه  7072  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  اهفاقدخوابگ
  روزانه  7073  اه شهيدچمران اهوازدانشگ  4  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7074  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  7075  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  7076  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش سبزي كاري
  وزانهر  7077  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7078  دانشگاه شيراز  2  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  روزانه  7079  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  7080  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  سبزي كاري
  روزانه  7081  اه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگ  4  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7082  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  ي و نوشابه اي اهي ادو،يي دارواهاني گشيگرا
  روزانه  7083  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  7084  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7085  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش گياهان دارويي
  روزانه  7086  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7087  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7088  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7089  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7090  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7091  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  
  روزانه  7092  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  9  -  

  شبانه  7093  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي
  شبانه  7094  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7095  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  7096  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  7097  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7697  دانشگاه تبريز  1  -  گياهان زينتي گرايش
  شبانه  7098  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سبزي كاري
  شبانه  7099  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميوه كاري

  هشبان  7100  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
  شبانه  7101  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه
  شبانه  7102  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-زي كرجمحل تحصيل دانشكده كشاور-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها

  شبانه  7103  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي
  شبانه  7104  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-يولوژي واصالح گياهان دارويي،ادويه اي وعطريگرايش فيز

  شبانه  7105  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني
  شبانه  7106  دانشگاه زابل  2  -  گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي
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  )1كدگرايش(علوم باغباني-ـ مهندسي كشاورزي 1305 ادامه
كدمحل  نشگاه محل تحصيلدا اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  7107  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7108  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7109  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7110  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7111  دانشگاه شيراز  1  -  سبزي كاري
  شبانه  7112  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7113  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7114  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-سبزي كاري
  شبانه  7115  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7116  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميوه كاري

  شبانه  7117  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7118  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7119  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  يابه ا و نوشي اهي ادو،يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  7120  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش سبزي كاري

  شبانه  7121  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش گياهان دارويي
  شبانه  7122  اه فردوسي مشهددانشگ  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7123  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري

  شبانه  7124  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  7125  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7126  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش ميوه كاري

  )1كدگرايش(ترويج وآموزش كشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1306
  روزانه  7127  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7128  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  7129  شيرازدانشگاه   6  -  
  روزانه  7130  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  7  -  

  شبانه  7131  نشگاه تربيت مدرسدا  10  -  كرج- واقع در اتوبان تهراني  دانشكده كشاورزليمحل تحص-التيفاقد خوابگاه و تسه
  شبانه  7132  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  7133  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  7134  شيرازدانشگاه   2  -  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(ترويج كشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1306

  روزانه  7135  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ترويج وآموزش كشاورزيباضرايب 
  شبانه  7136  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي

  )1كدگرايش(آموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي ـ 1306
  روزانه  7137  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي
  شبانه  7138  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل -باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي

  )1كدگرايش(جنگلداري-ـ مهندسي منابع طبيعي 1307
  روزانه  7139  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  7140  اندانشگاه تهر  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7141  دانشگاه شهركرد  3  -  
  روزانه  7142  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  
  روزانه  7143  شاورزي ومنابع طبيعي ساريدانشگاه علوم ك  10  -  
  روزانه  7144  دانشگاه كردستان  8  -  

  روزانه  7145  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  روزانه  7146  خرم آباد-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  7147  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  7148  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7149  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7150  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  7151  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع   8  -  

  شبانه  7152  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  شبانه  7153  دانشگاه ياسوج  12  -  
  شبانه  7154  دانشگاه يزد  2  -  

  )1كدگرايش(جنگل شناسي واكولوژي جنگل-ـ مهندسي منابع طبيعي 1307
  روزانه  7155  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب مهندسي منابع طبيعي جنگلداري

  روزانه  7156  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  8  -  جنگلداري-باضرايب مهندسي منابع طبيعي
  روزانه  7157  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-باضرايب مهندسي منابع طبيعي جنگلداري

  شبانه  7158  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورزي - باضرايب مهندسي منابع طبيعي جنگلداري
  شبانه  7159  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -   جنگلداري-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  شبانه  7160  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-لداريباضرايب مهندسي منابع طبيعي جنگ
  )1كدگرايش(مهندسي جنگل-ـ مهندسي منابع طبيعي 1307

  روزانه  7161  دانشگاه تهران  3  -  شاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده ك-جنگلداري-باضرايب مهندسي منابع طبيعي
  شبانه  7162  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج- جنگلداري-باضرايب مهندسي منابع طبيعي
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  )1كدگرايش(علوم خاك-ـ مهندسي كشاورزي 1308
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7163  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7164  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  

  روزانه  7165  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك
  وزانهر  7166  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7167  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7168  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7169  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-يش بيولوژي وتكنولوژي خاكگرا
  روزانه  7170  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7171  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-خيزي خاكگرايش شيمي وحاصل
  روزانه  7172  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7173  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-شاورزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده ك-  خاكيزي وحاصلخيمي ششيگرا
  روزانه  7174  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج- واقع دراتوبان تهراني دانشكده كشاورزلي محل تحص-  و حفاظت خاككيزي فشيگرا

  روزانه  7175  دانشگاه تهران  3  -  دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  روزانه  7176  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7177  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك وتغذيه گياه
  روزانه  7178  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  روزانه  7179  دانشگاه زنجان  2  -   خاكيابيگرايش پيدايش رده بندي وارز

  روزانه  7180  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7181  دانشگاه زنجان  5  -  اكگرايش فيزيك وحفاظت خ

  روزانه  7182  اه شهركرددانشگ  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7183  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7184  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  8  فاقدخوابگاه
  روزانه  7185  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7186  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  كگرايش شيمي وحاصلخيزي خا
  روزانه  7187  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7188  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  7189  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  روزانه  7190  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7191  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  خيزي خاكگرايش شيمي وحاصل

  روزانه  7192  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  روزانه  7193  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  روزانه  7194  اهوازمالثاني-رامينيومنابع طبيععلوم كشاورزي هدانشگا  6  -  
  روزانه  7195  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  روزانه  7196  وم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه عل  2  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7197  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7198  زي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاور  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7199  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  7200  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  7201  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7202  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7203  رشت-الندانشگاه گي  4  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7204  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  7205  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  12  -  
  روزانه  7206   ياسوجدانشگاه  4  -  

  شبانه  7207  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7208  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك

  شبانه  7209  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  شبانه  7210  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7211  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7212  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك
  شبانه  7213  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  شبانه  7214  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7215  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7216  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  شبانه  7217  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  شبانه  7218  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7219  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  شبانه  7220  دانشگاه زنجان  1  -   خاكيابيگرايش پيدايش رده بندي وارز

  شبانه  7221  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7222  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  شبانه  7223  دانشگاه شهركرد  4  -  ابگاهفاقدخو-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7224  نركرماندانشگاه شهيدباه  -  8  فاقدخوابگاه
  شبانه  7225  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  شبانه  7226  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
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  )1كدگرايش(علوم خاك-ـ مهندسي كشاورزي 1308 ادامه
كدمحل  حصيلدانشگاه محل ت اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  7227  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  شبانه  7228  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  7229  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7230  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
  شبانه  7231  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  اك فاقدخوابگاهگرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خ

  شبانه  7232  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7233  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -   فاقد خوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7234  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  شبانه  7235  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-وزش محورشيوه آم-گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك

  شبانه  7236  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7237  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7238  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  7239  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  ژي وبيوتكنولوژي خاكگرايش بيولو

  شبانه  7240  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  شبانه  7241  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  يش شيمي وحاصلخيزي خاكگرا

  شبانه  7242  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  شبانه  7243  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  شبانه  7244  ردوسي مشهددانشگاه ف  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7245  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  شبانه  7246  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7247  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  هشبان  7248  دانشگاه ياسوج  4  -  
  )1كدگرايش(علوم دامي-ـ مهندسي كشاورزي 1309

  روزانه  7249  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  زانهرو  7250  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7251  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7252  دانشگاه ايالم  2  -   دامهي تغذشيگرا

  روزانه  7253  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  7254  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7255  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7256  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7257  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7258  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7259  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7260  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  7261  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7262  ه تبريزدانشگا  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7263  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7264  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  7265  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7266  سدانشگاه تربيت مدر  4  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7267  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7268  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7269  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش تغذيه دام

  روزانه  7270  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7271  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7272  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  رايش فيزيولوژي دامگ
  روزانه  7273  دانشگاه زابل  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7274  دانشگاه زابل  4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7275  دانشگاه زنجان  7  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7276  دانشگاه زنجان  7  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7277  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7278  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  7279  دانشگاه زنجان  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه سازمان ترويج آموزش وتحقيقات كشاورزي

  روزانه  7280  دانشگاه شهركرد  2  -  ژاد دام                   گرايش اصالح ن
  روزانه  7281  دانشگاه شهركرد  3  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7282  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  قدخوابگاهفا-گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7283  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7284  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7285  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7286  دانشگاه صنعتي اصفهان  15  -  

  روزانه  7287  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7288  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هانشگاد  3  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7289  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
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كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7290  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  6  -  گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7291  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  8  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7292  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7293  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش مديريت دامپروري

  روزانه  7294  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7295  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7296  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7297  ي مشهددانشگاه فردوس  6  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7298  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7299  دانشگاه كردستان  4  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7300  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7301  دانشگاه كردستان  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7302  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7303  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7304  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  مگرايش فيزيولوژي دا

  روزانه  7305  خرم آباد-تاندانشگاه لرس  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7306  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7307  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7308  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -   دام هي تغذشيگرا
  انهشب  7309  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7310  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7311  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7312  دانشگاه ايالم  2  -   دامهي تغذشيگرا
  شبانه  7313  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7314  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7315  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7316  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7317  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7318  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7319  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش مديريت دامپروري
  شبانه  7320  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7321  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7322  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7323  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت دامپروري
  شبانه  7324  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7325  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7326  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش تغذيه دام

  شبانه  7327  دانشگاه تهران  5  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7328  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7329  دانشگاه زابل  2  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7330  دانشگاه زابل  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7331  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7332  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7333  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7334  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  7335  دانشگاه شهركرد  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  7336  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه
  شبانه  7337  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه-ح نژاددامگرايش اصال

  شبانه  7338  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  5  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7339  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7340  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7341  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام

  شبانه  7342  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-ولوژي دامگرايش فيزي
  شبانه  7343  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7344  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7345  اهوازمالثاني-رامين طبيعيومنابععلوم كشاورزي هدانشگا  3  -  گرايش تغذيه دام

  نهشبا  7346  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7347  اندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگ  3  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7348  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7349  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  7350  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7351  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام

  شبانه  7352  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7353  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش اصالح نژاددام
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 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  شبانه  7354  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7355  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7356  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7357  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -   دام هي تغذشيگرا

  نيمه حضوري  7358  دانشگاه اروميه  9  -  گرايش تغذيه دام
  )2كدگرايش(پرورش وتوليدطيور-ـ مهندسي كشاورزي 1309

  روزانه  7359  جنددانشگاه بير  5  -  باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون
  روزانه  7360  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7361  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  7362  دانشگاه بيرجند  2  -  باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون

  نهشبا  7363  دانشگاه زابل  2  -  
  )1كدگرايش(اصالح گياهان باغباني-ـ مهندسي توليدات گياهي1310

  روزانه  7364  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7365  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  )2كدگرايش(توليدمحصوالت باغباني-ـ مهندسي توليدات گياهي1310
  روزانه  7366  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7367  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  )1كدگرايش(شيالت-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
  روزانه  7368  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  7369  دانشگاه زابل  3  -  

  )1كدگرايش(تكثيروپرورش آبزيان-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
  روزانه  7370  دانشگاه اروميه  3  -   مهندسي منابع طبيعي شيالتباضرايب

  روزانه  7371  دانشگاه تربيت مدرس  6  -   دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرسنا ن نور-با ضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  روزانه  7372  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  روزانه  7373  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  روزانه  7374  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  7  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  روزانه  7375  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  3  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  روزانه  7376  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  روزانه  7377  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-شيالت-يعي منابع طبيباضرايب مهندس
  روزانه  7378  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت

  روزانه  7379  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  شيالت-با ضرايب مهندسي منابع طبيعي
  شبانه  7380  دانشگاه اروميه  2  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت

  شبانه  7381  دانشگاه تهران  7  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي
  شبانه  7382  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت فاقدخوابگاه

  شبانه  7383  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  شبانه  7384  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  شبانه  7385  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  شبانه  7386  رشت-شگاه گيالندان  2  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-شيالت-يعي منابع طبيباضرايب مهندس

  شبانه  7387  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  شبانه  7388  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  شيالت-با ضرايب مهندسي منابع طبيعي

  )1كدگرايش(فرآوري محصوالت شيالتي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
  روزانه  7389  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور-شيالت-دسي منابع طبيعيباضرايب مهن

  روزانه  7390  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي
  شبانه  7391  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  )1كدگرايش(بوم شناسي آبزيان شيالتي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
  روزانه  7392  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-شيالت-دسي منابع طبيعيباضرايب مهن

  روزانه  7393  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  روزانه  7394  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  شيالت-نابع طبيعيباضرايب مهندسي م

  روزانه  7395  رشت-دانشگاه گيالن  4  -   محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  شبانه  7396  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  شبانه  7397  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت فاقدخوابگاه
  شبانه  7398  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  شيالت-باضرايب مهندسي منابع طبيعي

  شبانه  7399  رشت-دانشگاه گيالن  2  -   محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-باضرايب مهندسي منابع طبيعي شيالت
  )1كدگرايش(اني آبزي وبهره بردارديص-يعي منابع طبيـ مهندس1311

  روزانه  7400  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  8  -  شيالت-يعي منابع طبيباضرايب مهندس
  شبانه  7401  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  شيالت-يعي منابع طبيباضرايب مهندس

  )1كدگرايش(صنايع چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي1312
  روزانه  7402  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ي آموزش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي وپيمان

  روزانه  7403  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
  روزانه  7404  دانشگاه تهران  4  -  شاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده ك

  شبانه  7405  درجاييدانشگاه تربيت دبيرشهي  3  -  
  شبانه  7406  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج



 122صفحه 

  )1كدگرايش( چوبعي وصنايچوب شناس-ـ مهندسي منابع طبيعي1312
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  روزانه  7407  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج- چوبعيباضرايب صنا
  شبانه  7408  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج- چوبعيباضرايب صنا

  )2كدگرايش(ندسازه چوبفرآورده هاي چ-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312
  روزانه  7409  رگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گ  6  -  
  شبانه  7410  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  

  )3كدگرايش(حفاظت واصالح چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312
  روزانه  7411   علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه  6  -  
  روزانه  7412  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  7413  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  

  )4كدگرايش(بيولوژي وحفاظت چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي1312
  روزانه  7414  دانشگاه تهران  3  -  جمحل تحصيل دانشكده كشاورزي كر

  شبانه  7415  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  )5كدگرايش(صنايع خميروكاغذ-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312

  روزانه  7416  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7417  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  پذيرش براي پارك علمي،تحقيقاتي وفناوري واقع درزيرآب مازندران

  روزانه  7418  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  10  -  
  روزانه  7419  انشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساريد  4  -  

  شبانه  7420  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7421  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  

  )1كدگرايش(علوم وصنايع غذايي-ـ مهندسي كشاورزي 1313
  روزانه  7422  دانشگاه اروميه  9  -  

  روزانه  7423  دانشگاه تبريز  7  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  روزانه  7424  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش شيمي مواد غذايي

  روزانه  7425  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  روزانه  7426  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي مواد غذايي

  روزانه  7427  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-رزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاو
  روزانه  7428  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم ومواد غذايي
  روزانه  7429  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-د غذاييگرايش فنĤوري تبديل موا

  روزانه  7430  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش تكنولوژي مواد غذايي
  روزانه  7431  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش شيمي موادغذايي

  روزانه  7432  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش تكنولوژي مواد غذايي
  روزانه  7433  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش شيمي مواد غذايي

  روزانه  7434  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  ژي مواد غذايي  گرايش ميكروبيولو
  روزانه  7435  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  9  -  گرايش تكنولوژِي صنايع غذايي

  روزانه  7436  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -   مواد غذاييگرايش شيمي
  روزانه  7437  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي

  روزانه  7438  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  ييصنايع غذا ي تكنولوژشيگرا
  روزانه  7439  دانشگاه فردوسي مشهد  15  -  
  شبانه  7440  دانشگاه اروميه  3  -  

  شبانه  7441  دانشگاه تبريز  3  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  شبانه  7442  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش شيمي مواد غذايي

  شبانه  7443  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور- غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  شبانه  7444  نشگاه تبريزدا  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي مواد غذايي
  شبانه  7445  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم و مواد غذايي

  شبانه  7446  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فنĤوري تبديل موادغذايي
  شبانه  7447  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش تكنولوژي مواد غذايي

  شبانه  7448  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش شيمي موادغذايي
  شبانه  7449  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش تكنولوژي موادغذايي

  شبانه  7450  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي موادغذايي
  شبانه  7451  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  گرايش تكنولوژي مواد غذايي

  شبانه  7452  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  گرايش شيمي مواد غذايي
  شبانه  7453   اصفهاندانشگاه صنعتي  1  -  گرايش ميكروبيولوژي مواد غذايي
  شبانه  7454  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  شبانه  7455  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش شيمي موادغذايي
  شبانه  7456  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي

  شبانه  7457  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  يي صنايع غذاي تكنولوژشيگرا
  شبانه  7458  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه



 123صفحه 

  )1كدگرايش(ره شناسي كشاورزيحش-ـ مهندسي كشاورزي 1314
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7459  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  7460  دانشگاه اروميه  -  15  شيوه آموزش محور

  روزانه  7461  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  
  روزانه  7462  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  7463  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7464  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7465  دانشگاه تهران  4  -  حان واقع درپاكدشتمحل تحصيل دانشكده ابوري
  روزانه  7466  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7467  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  7468  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7469  نجاندانشگاه ز  4  -  

  روزانه  7470  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7471  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  3  فاقدخوابگاه

  روزانه  7472  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  7473  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  7474  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  
  روزانه  7475  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  7476  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7477  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  7478  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  7479  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  روزانه  7480  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  10  -  
  روزانه  7481  مجتمع آموزش عالي مراغه  8  -  
  شبانه  7482  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  7483  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7484  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  نهشبا  7485  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  شبانه  7486  راندانشگاه ته  8  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7487  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  7488  دانشگاه زابل  3  -  
  شبانه  7489  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  7490  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  7491  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  3  فاقدخوابگاه

  شبانه  7492  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  7493  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  7494  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7495  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  7496  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  

  شبانه  7497  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7498  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  7499  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  7500  رفسنجان-)عج (دانشگاه ولي عصر  3  -  

  )1كدگرايش(بيماري شناسي گياهي-ـ مهندسي كشاورزي 1315
  روزانه  7501  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  
  روزانه  7502  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  7503  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7504  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7505  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  7506  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7507  دانشگاه زابل  9  -  
  روزانه  7508  نشگاه زنجاندا  4  -  
  روزانه  7509  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  7510  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  3  اقدخوابگاهف
  روزانه  7511  زدانشگاه شيرا  7  -  
  روزانه  7512  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  7513  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  7514  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7515  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  7516  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  7517  رفسنجان-)عج ( عصردانشگاه ولي  4  -  
  روزانه  7518  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  7519  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7520  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7521  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت



 124صفحه 

  )1كدگرايش(بيماري شناسي گياهي-ـ مهندسي كشاورزي 1315ادامه 
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  7522  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-نشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل دا
  شبانه  7523  شگاه زابلدان  3  -  
  شبانه  7524  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  7525  دانشگاه شهركرد  2  -  ابگاهفاقدخو
  شبانه  7526  نركرماندانشگاه شهيدباه  -  3  فاقدخوابگاه

  شبانه  7527  دانشگاه شيراز  3  -  
  شبانه  7528  دانشگاه شيراز  1  -  زش محورشيوه آمو

  شبانه  7529  بع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنا  1  -  
  شبانه  7530  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  شبانه  7531  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7532  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  7533  دانشگاه ياسوج  7  -  

  )1كدگرايش(محيط زيست-دسي منابع طبيعي ـ مهن1317
  روزانه  7534  دانشگاه بيرجند  8  -  

  روزانه  7535  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
  روزانه  7536  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7537  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  روزانه  7538  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  7539  نعتي اصفهاندانشگاه ص  5  -  گرايش آلودگيهاي محيط زيست
  روزانه  7540  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  8  -  
  روزانه  7541  دانشگاه كردستان  4  -  
  شبانه  7542  اه بيرجنددانشگ  4  -  

  شبانه  7543  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7544  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7545  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش آلودگيهاي محيط زيست
  شبانه  7546  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه- محورشيوه آموزش

  شبانه  7547  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش آلودگيهاي محيط زيست
  شبانه  7548  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  

  )1كدگرايش(مكانيك ماشينهاي كشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1319
  روزانه  7549  دانشگاه اروميه  8  -  
  وزانهر  7550  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  7551  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  7552  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  7553  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7554  اه تربيت مدرسدانشگ  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7555  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  7556  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7557  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  7558  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  4  فاقدخوابگاه

  روزانه  7559  دانشگاه شيراز  11  -  
  روزانه  7560  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  
  روزانه  7561  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  7562  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  7563  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  شبانه  7564  دانشگاه اروميه  3  -  
  شبانه  7565  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  7566  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7567  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  شبانه  7568  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7569  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7570  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  4  فاقدخوابگاه

  شبانه  7571  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  7572  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  7573  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  7574  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(ـ هواشناسي كشاورزي1320
  روزانه  7575  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7576  دانشگاه شيراز  3  -  
  روزانه  7577  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  7578  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  7579  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7580  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7581  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  

  شبانه  7582  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7583  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-يوه آموزش محورش



 125صفحه 

  )1كدگرايش(مديريت مناطق بياباني-ـ مهندسي منابع طبيعي 1321
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7584  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7585  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  7586  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  7587  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  7588  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7589  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  7590  گاه شيرازدانش  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7591  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  
  شبانه  7592  دانشگاه يزد  2  -  

  )1كدگرايش(همزيستي با بيابان-ـ مهندسي منابع طبيعي 1321
  روزانه  7593  دانشگاه تهران  3  -  كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده -باضرايب مديريت مناطق بياباني-گرايش توسعه وعمران مناطق بياباني
  روزانه  7594  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب مديريت مناطق بياباني-گرايش محيط زيست ومنابع طبيعي

  شبانه  7595  اندانشگاه تهر  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب مديريت مناطق بياباني-سعه وعمران مناطق بيابانيگرايش تو
  شبانه  7596  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب مديريت مناطق بياباني-گرايش محيط زيست ومنابع طبيعي

  )1كدگرايش(مكانيزاسيون كشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1322
  روزانه  7597  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  7598  دانشگاه تبريز  1  -  ورشيوه آموزش مح
  روزانه  7599  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7600  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  7601  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  5  -  
  روزانه  7602  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  7603  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  7604  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7605  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  هشبان  7606  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  7607  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7608  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(بيابان زدايي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1323

  روزانه  7609  شگاه تهراندان  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7610  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7611  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  7612  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  7613  دانشگاه كاشان  3  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  7614  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-شكده كشاورزي كرجمحل تحصيل دان

  شبانه  7615  گاه زابلدانش  3  -  
  شبانه  7616  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  7617  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  بگاهفاقدخوا
  شبانه  7618  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  7619  دانشگاه كاشان  1  -  فاقد خوابگاه
  )1كدگرايش(بيوتكنولوژي دركشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1324

  روزانه  7620  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  7621  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  7622  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  7623  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه وزارت جهادكشاورزي
  روزانه  7624  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  7625  ه تبريزدانشگا  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7626  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  روزانه  7627  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7628  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  10  -  

  روزانه  7629  دانشگاه تهران  3  -  ده كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشك
  روزانه  7630  نشاهدانشگاه رازي كرما  4  -  
  روزانه  7631  دانشگاه زابل  2  -  
  روزانه  7632  دانشگاه زنجان  8  -  

  روزانه  7633  دانشگاه زنجان  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بورسيه سازمان ترويج آموزش وتحقيقات كشاورزي
  روزانه  7634  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  7635  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  4  فاقدخوابگاه
  روزانه  7636  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  7637  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  7638  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  
  روزانه  7639  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  3  -  
  روزانه  7640  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  
  روزانه  7641  عي ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبي  4  -  



 126صفحه 

  )1كدگرايش(بيوتكنولوژي دركشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1324 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7642  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7643  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  7644  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  7645  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  7646  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  7647  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7648  ـقزوين)ره (شگاه بين المللي امام خميني دان  3  -  
  شبانه  7649  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7650  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7651  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  شبانه  7652  دانشگاه تهران  2  -  فاقد خوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7653  دانشگاه زابل  2  -  
  شبانه  7654  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  7655  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  7656  دانشگاه شهيدباهنركرمان  -  2  فاقدخوابگاه

  شبانه  7657  دانشگاه شيراز  2  -  
  هشبان  7658  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  7659  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7660  اهوازمالثاني-رامينومنابع طبيعيعلوم كشاورزي هدانشگا  1  -  
  شبانه  7661  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  7662  ه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساريدانشگا  2  -  

  شبانه  7663  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7664  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  پيام نور  7665  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  20  -  

  )1كدگرايش(توسعه روستايي-ـ مهندسي كشاورزي 1325
  روزانه  7666  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  7667  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  7668  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  7669  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7670  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7671  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  7672  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  7673  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  7674  دانشگاه ياسوج  3  -  
  شبانه  7675  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  7676  زدانشگاه تبري  3  -  

  شبانه  7677  دانشگاه تبريز  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7678  دانشگاه تهران  2  -  فاقد خوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7679  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  7680  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  7681  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  
  شبانه  7682  رشت-گيالندانشگاه   3  -  
  شبانه  7683  دانشگاه ياسوج  3  -  

  )1كدگرايش(ايي ومبارزه باعلفهاي هرزشناس-ـ مهندسي كشاورزي 1326
  روزانه  7684  دانشگاه بيرجند  5  -  

  روزانه  7685  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7686  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7687  اردبيل-بيليدانشگاه محقق ارد  6  -  
  شبانه  7688  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  7689  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-ل تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمح

  شبانه  7690  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(ـ مديريت كشاورزي1327

  روزانه  7691  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  7692   تبريزدانشگاه  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  7693  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  7694  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  7695  ريزدانشگاه تب  1  -  شيوه آموزش محور
  



 127صفحه 

   كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته هنر-5جدول شماره 
  )1كدگرايش(ـ برنامه ريزي شهري ومنطقه اي1350

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  7701  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  
  روزانه  7702  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  7703   تهراندانشگاه  12  -  
  روزانه  7704  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  7705  دانشگاه شيراز  6  -  

  روزانه  7706  نعت ايراندانشگاه علم وص  4  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  7707  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7708  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  شبانه  7709  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  7710  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  سهيالتفاقدخوابگاه وت
  شبانه  7711  هراندانشگاه ت  6  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7712  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  7713  دانشگاه شيراز  2  -  محورشيوه آموزش 
  شبانه  7714   ايراندانشگاه علم وصنعت  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7715  دانشگاه كردستان  6  -  
  شبانه  7716  دانشگاه هنراصفهان  5  -  ابگاهفاقد خو

  شبانه  7717  دانشگاه هنرتهران  3  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج
  بين الملل  7718  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش

  )1كدگرايش(ـ طراحي شهري1351
  روزانه  7719  انشگاه تربيت مدرسد  7  -  
  روزانه  7720  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  7721  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  

  روزانه  7722  انشگاه علم وصنعت ايراند  10  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  7723  دانشگاه هنراسالمي تبريز  11  -  فاقد خوابگاه

  روزانه  7724  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7725  دانشگاه يزد  5  -  

  شبانه  7726  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  7727  دانشگاه تهران  6  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7728  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7729  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7730  دانشگاه يزد  2  -  
  )1كدگرايش(ـ مهندسي معماري1352

  روزانه  7731  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  7732  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   6  -  

  روزانه  7733  گاه تربيت دبيرشهيدرجاييدانش  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  7734  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش طراحي منظر

  روزانه  7735  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش فني
  روزانه  7736  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  7737  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  
  روزانه  7738  دانشگاه شيراز  6  -  

  روزانه  7739  اندانشگاه علم وصنعت اير  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش معماري پايدار
  نهروزا  7740  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  روزانه  7741  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  روزانه  7742  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش معماري فناوري
  روزانه  7743  علم وصنعت ايراندانشگاه   6  -  فاقدخوابگاه خواهران-گرايش معماري مسكن

  روزانه  7744  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  7745  دانشگاه هنراسالمي تبريز  11  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7746  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7747  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  روزانه  7748  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  7749  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  7750  ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني   3  -  
  شبانه  7751  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  

  شبانه  7752  دانشگاه تهران  7  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7753  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  7754  دانشگاه شيراز  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7755  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري پايدار

  شبانه  7756  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري فضاهاي آموزشي وفرهنگي
  شبانه  7757  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  شبانه  7758  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري فناوري
  شبانه  7759   علم وصنعت ايراندانشگاه  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش معماري مسكن

  شبانه  7760  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
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  )1كدگرايش(دسي معماريـ مهن1352 ادامه
 اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 دوره تحصيل

  شبانه  7761  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7762  دانشگاه هنرتهران  7  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  شبانه  7763  دانشگاه يزد  3  -  
  بين الملل  7764  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش

  بين الملل  7765  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  محل تحصيل واحد بين الملل دانشگاه گيالن واقع در منطقه آزاد بندر انزلي
  )1كدگرايش(ـ بازسازي پس ازسانحه1352

  روزانه  7766  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  باضرايب مهندسي معماري
  )1كدگرايش(ـ معماري داخلي1352

  روزانه  7767  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج-باضرايب مهندسي معماري
  شبانه  7768  دانشگاه هنرتهران  7  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج-باضرايب مهندسي معماري

  )2كدگرايش(ـ معماري منظر1352
  روزانه  7769  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7770  دبهشتيدانشگاه شهي  16  -  

  شبانه  7771  دانشگاه تهران  6  -  فاقد خوابگاه
  )3كدگرايش(اري اسالميـ مهندسي معم1352

  روزانه  7772  دانشگاه هنراسالمي تبريز  11  -  فاقدخوابگاه
  )4كدگرايش(ـ مطالعات معماري ايران1352

  روزانه  7773  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  7774  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  7775  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه
  )1كدگرايش(تاريخيـ مرمت واحياي بناهاوبافتهاي 1353

  روزانه  7776  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7777  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  روزانه  7778  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران
  روزانه  7779  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  7780  دانشگاه تهران  6  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7781  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  وابگاهفاقدخ

  شبانه  7782  گاه هنراصفهاندانش  5  -  فاقد خوابگاه
  )1كدگرايش(ـ كارگرداني1357

  روزانه  7783  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  7784  دانشگاه تهران  3  -  شي نمايعنوان رشته كارگردان

  روزانه  7785  دانشگاه هنرتهران  7  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران-شي نمايكارگردان
  شبانه  7786  دانشگاه تهران  3  -  فاقد خوابگاه-شي نمايعنوان رشته كارگردان

  شبانه  7787  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران-شي نمايكارگردان
  )2كدگرايش(ـ سينما1357

  روزانه  7788  تهراندانشگاه   3  -  
  روزانه  7789  دانشگاه هنرتهران  6  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7790  دانشگاه تهران  3  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7791  دانشگاه هنرتهران  6  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  )3شكدگراي(ـ توليدسيما1357
  روزانه  7792  قمواحد-ري اسالمي ايرانوسيماي جمهودانشكده صدا  20  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )3كدگرايش(ـ تهيه كنندگي1357
  روزانه  7793  ندانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايرا  -  15  باضرايب توليدسيماـشرايط درانتهاي دفترچه-گرايشهاي مستند،نمايشي وآموزشي- فقط مرد

  )4كدگرايش(ـ ادبيات نمايشي1357
  هروزان  7794  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  7795  دانشگاه تهران  3  -  

  روزانه  7796  دانشگاه هنرتهران  8  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  روزانه  7797  قمواحد-دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  20  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ط مردفق

  شبانه  7798  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت
  شبانه  7799  دانشگاه تهران  3  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7800  دانشگاه هنرتهران  8  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  7801  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )1كدگرايش)(انيميشن(ـ تصويرمتحرك 1358
  روزانه  7802  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  

  روزانه  7803  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  شبانه  7804  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  التيفاقد خوابگاه و تسه
  شبانه  7805  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
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  )2كدگرايش(ـ ارتباط تصويري1358
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  7806  ) س(دانشگاه الزهرا  -  8  گرافيك-فقط زن
  روزانه  7807  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  7808  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  7809  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7810  راندانشگاه هنرته  6  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7811  )س (دانشگاه الزهرا  -  8  گرافيك-فقط زن
  شبانه  7812  دانشگاه تهران  5  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7813  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  بانهش  7814  دانشگاه هنرتهران  8  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  7815  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  بين الملل  7816  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش

  )3كدگرايش(صويرسازيـ ت1358
  روزانه  7817  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  7818  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7819  دانشگاه هنرتهران  5  -  وابگاه فقط مجردي درتهران وياكرجخ-محل تحصيل تهران

  شبانه  7820  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7821  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  7822  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  )4كدگرايش(ـ نقاشي1358

  روزانه  7823  ) س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  7824  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  7825  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  7826  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7827  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7828  دانشگاه هنرتهران  6  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7829  )س (دانشگاه الزهرا  -  8  ط زنفق
  شبانه  7830  شگاه تربيت مدرسدان  7  -  فاقدخوابگاه وتسهيالت

  شبانه  7831  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7832  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  7833  انشگاه هنراصفهاند  5  -  
  شبانه  7834  دانشگاه هنرتهران  8  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  7835  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )5كدگرايش(ـ عكاسي1358

  روزانه  7836  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7837  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7838  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7839  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-يل تهرانمحل تحص

  )6كدگرايش(ـ طراحي صنعتي1358
  روزانه  7840  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  7841  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  وابگاه خواهرانفاقدخ
  روزانه  7842  دانشگاه هنراسالمي تبريز  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7843  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  شبانه  7844  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7845  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7846  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج- تهرانمحل تحصيل

  بين الملل  7847  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش
  )7كدگرايش(ـ مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي1358

  روزانه  7848  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7849  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7850  دانشگاه هنراصفهان  5  -  خوابگاهفاقد 
  شبانه  7851  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  )1كدگرايش(ـ پژوهش هنر1359
  روزانه  7852  ) س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  روزانه  7853  بيت مدرسدانشگاه تر  6  -  
  روزانه  7854  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7855  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  7856  زاهدان-شگاه سيستان وبلوچستاندان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7857  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  7858  دانشگاه كاشان  5  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7859  دانشگاه هنراسالمي تبريز  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7860  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7861  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
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  )1كدگرايش(ـ پژوهش هنر1359 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  شبانه  7862  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  شبانه  7863  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7864  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  7865  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  7866  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  7867  دانشگاه كاشان  2  -  فاقد خوابگاه
  شبانه  7868  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7869  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  پيام نور  7870  دانشگاه پيام نورمركزتحصيالت تكميلي تهران  6  -  

  غيرانتفاعي  7871  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  رانتهاي دفترچهشرايط د-باهمكاري دانشگاه هنرمحل تحصيل تهران
  )2كدگرايش(ـ فلسفه هنر1359

  روزانه  7872  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  7873  دانشگاه عالمه طباطبايي  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7874  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  بانهش  7875  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  7876  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  1  شيوه آموزش محور
  شبانه  7877  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  )3كدگرايش(ـ صنايع دستي1359
  روزانه  7878  ) س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  روزانه  7879  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  7880  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران

  شبانه  7881  )س (دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  شبانه  7882  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه

  شبانه  7883  هنرتهراندانشگاه   5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  7884  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )4كدگرايش(ـ هنراسالمي1359
  روزانه  7885  شگاه تربيت مدرسدان  7  -  گرايش نگارگري

  روزانه  7886  دانشگاه هنراسالمي تبريز  22  -   فاقدخوابگاه-گرايشهاي فلز شيشه نگارگري و سفال
  روزانه  7887  دانشگاه هنراصفهان  10  -  محدوديت خوابگاه

  شبانه  7888  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقد خوابگاه
  )1كدگرايش(ـ آهنگسازي1360

  روزانه  7889  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  7890  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  شبانه  7891  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7892  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  غيرانتفاعي  7893  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  بين الملل  7894  دانشگاه تهران  15  -  محل تحصيل جزيره كيش

  )2كدگرايش(ـ نوازندگي موسيقي ايراني1360
  روزانه  7895  دانشگاه هنرتهران  5  -  ان وياكرجخوابگاه فقط مجردي درتهر-محل تحصيل كرج
  شبانه  7896  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  )3كدگرايش(ـ نوازندگي موسيقي جهاني1360
  روزانه  7897  دانشگاه هنرتهران  5  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج
  شبانه  7898  دانشگاه هنرتهران  4  -  خوابگاه فقط مجردي درتهران وياكرج-محل تحصيل كرج

  )1كدگرايش(ديريت پروژه وساختـ م1361
  روزانه  7899  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  7900  دانشگاه تهران  6  -  
  وزانهر  7901  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  شبانه  7902  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(ـ تكنولوژي معماري1361

  روزانه  7903  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7904  دانشگاه هنراسالمي تبريز  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7905  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش(ـ انرژي معماري1361
  روزانه  7906  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  7907  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
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   كدرشته محلهاي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم پزشكي-6جدول شماره 
  )1كدگرايش)(آناتومي(ـ علوم تشريحي1401

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم حظاتمال ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  7951  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  )1كدگرايش(ـ بيوشيمي باليني1403

  روزانه  7952  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  )1كدگرايش(ـ پرستاري1404

  روزانه  7953  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش بهداشت جامعه
  روزانه  7954  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش كودكان

  روزانه  7955  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  پرستاري گرايش مديريت 
  )1كدگرايش(ـ بهداشت محيط1405

  روزانه  7956  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  )1كدگرايش(ـ فيزيوتراپي1408

  روزانه  7957  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  )1كدگرايش(ـ ويروس شناسي1409

  روزانه  7958  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  )1كدگرايش(ـ مامايي1410

  روزانه  7959  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش آموزش مامايي-فقط زن
  روزانه  7960  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش بهداشت مادروكودك-فقط زن
  روزانه  7961  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ي انتظاميروي شاغل درني كاركنان رسمهيبورس-يي آموزش ماماشيگرا-فقط زن
  روزانه  7962  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ي انتظاميروي شاغل درني كاركنان رسمهيبورس- بهداشت مادروكودكشيگرا-فقط زن

  )1كدگرايش(ـ ايمني شناسي پزشكي1411
  روزانه  7963  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش(ـ انگل شناسي1413
  روزانه  7964  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كدگرايش(ـ فيزيولوژي1416
  روزانه  7965  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش(ـ هماتولوژي1419
  روزانه  7966  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش(پزشكيـ بيوتكنولوژي 1420
  روزانه  7967  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش(ـ سم شناسي1421
  روزانه  7968  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  
  
  
  

   محلهاي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم دامپزشكي كدرشته-7جدول شماره 
  )1كدگرايش(ـ انگل شناسي دامپزشكي1501

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال
 دوره تحصيل

  روزانه  7981  دانشگاه اروميه  3  -  
  روزانه  7982  انشگاه تهراند  3  -  

  روزانه  7983  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7984  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  7985  نشگاه فردوسي مشهددا  5  -  
  شبانه  7986  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7987  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7988  ه شهيدباهنركرماندانشگا  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7989  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7990  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(ـ فيزيولوژي دامپزشكي1502

  روزانه  7991  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  7992  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش بافت شناسي دامپزشكي

  روزانه  7993  دانشگاه شيراز  6  -  
  شبانه  7994  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  7995  دانشگاه شيراز  1  -  شيوه آموزش محور
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   تعالي بسمه
 در   ذيربط مندرج  تحصيلي  مختلف هاي  در رشته  شرايط خاص  داراي عالي   آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي شرايط و ضوابط اختصاصي

 1388  سال)  خل دا  ارشـد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره ( تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون تحصيلي   هاي  رشته  انتخاب  راهنماي دفترچه

     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي  تحصيلي هاي  كد رشته ضوابط انتخاب . الف
  ج منـدر    تحـصيلي   هـاي    از كـد رشـته      ، در هريـك      شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آموزش  ها يا سازمانها ياارگانهاويا موسسات       وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان.1

  هـاي   در دفترچـه   منـدرج    و اختـصاصي     شـرايط عمـومي      بـر دارا بـودن       عالوه ، آزموناين  ) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي  دردفترچه
   واجدشرايط و ضوابط عمـومي ، بايد1388 سال)   داخل  ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون 2   و شماره  1   شماره  راهنماي

 .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  موسسات همچنين و  دهنده  بورس  و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه واختصاصي
 از كـد      در هريـك    ط خـاص   شـراي    داراي   عـالي    آمـوزش    موسسات   و همچنين   دهنده   بورس  ها، سازمانها و ارگانهاي      وزارتخانه  وضوابط اختصاصي  شرايط.2

  ها توصـيه   رشته گونه  اين  انتخاب مند به  عالقه  امتحاني هاي  از كد رشته  هريك  داوطلبان  و به  است  شده  اعالمذيالً   داوطلبان  اطالع ذيربط براي  محلهاي  رشته
   شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آمـوزش    ويـا موسـسات     دهنـده    بورس  ارگان ،    ، سازمان    وزارتخانه   شرايط و ضوابط اختصاصي      دقيق   ازمطالعه   پس  شود كه   مي

 2 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  2حداكثر   (  انتخابي   محلهاي   يا رشته    محل   نمايند و كد رشته      اقدام  متحاني ا   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
 :م مه  خيلي تذكرات.3
  عنـوان   هـيچ   به پايان مهلت مقرر  از    پس   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   در فرم    پس از درج     انتخابي   محلهاي   كدرشته   باشد كه   اشته د   بايدتوجه  هرداوطلب. 1

  .  نيست  تغيير و يا تعويض قابل
 و ديگـر     ، معاينـه     در مـصاحبه    نظـور شـركت    م   بـه    محل   دو كد رشته     حداكثر براي    واجد شرايط بودن     درصورت   باشد كه    داشته   بايد توجه   هرداوطلب. 2

   . خواهد شد  معرفي  ويابورسيه  شرايط خاص   داراي  محلهاي  يا رشته  محل كد رشته  مورد لزوم گزينش مراحل
،   دريافتياوليه     كارنامه   به  د و با توجه   ان   نموده   شركت   امتحاني   در دو كد رشته    1   شماره   راهنماي  دفترچه   مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن. 3

   مجاز بـه   اً، منحصر    فوق 2 در بند      شرايط و ضوابط مندرج      مطابق   باشند، همانند ساير داوطلبان     رشته   انتخاب   نيز مجاز به     امتحاني   در هردو كد رشته     چنانچه
  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي  محل  كد رشته2 حداكثر  انتخاب
وشاهد وهمچنـين آن دسـته از موسـساتي كـه بـه روش مجـازي يـابين الملـل          و شاهد   ) ع(انتخاب كد محلهاي تحصيلي دانشگاههاي امام صادق      : تبصره  

 .باشد از شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني ميپذيرش دارند 
    شرايط خاص و داراي  بورسيه  محلهاي د رشته از ك  دانشجو در هريك  گزينش نحوه . ب
  ، از بـين   شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش   وموسسات  مختلف  ارگانهاي  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت بر اساس  امتحاني هاي   از كدرشته   در هريك  .1

اطالعيـه سـازمان در رابطـه بـا     ، ) مجـاز   محل  كد رشته2حداكثر  (  انتخابي هاي ته از كد رش    در هريك    امتحاني   نمرات   به   مربوط، با توجه    متقاضي  داوطلبان
 و    استخراج   گزينش   و ديگر مراحل    ، معاينه    در مصاحبه   منظور شركت    به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته  اين گونه  در    شدگان   معرفي   اسامي  فهرستزمان اعالم   

   . خواهد شد اعالمازطريق سايت اينترنتي اين سازمان و همچنين  4/3/1388شنبه مورخ دوروز پيك سنجش  در  
  شـود بـراي    منتـشر مـي   آنـان   فهرست  همراه  به  كه  زماني  برنامه  براساس   است   الزم   شرايط خاص    وداراي   بورسيه  هاي   از كد رشته     هريك  شدگان  معرفي.2

  بـديهي .  نماينـد  مراجعه  ذيربط   شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   و يا موسسه    دهنده   بورس   يا ارگان   ان يا سازم    وزارتخانه   به   گزينش   مختلف   مراحل  انجام
 و سايرضـوابط ديگـر،        شـرايط خـاص      داراي   عالي   آموزش   و يا موسسه    دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  يا  توسط وزارتخانه   شده  گزارش   نتيجه   براساس  است

 . خواهد شد م انجا  نهايي گزينش
   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  ويا موسسات دهنده  بورس ها، سازمانهاوارگانهاي  وزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي .ج
   اسالمي و انقالب)  س(  خميني  امام پژوهشكده .1
 وه برحسن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشندداوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عال: شرايط•
 .دوي شو باشدوشرايط شغلي دانشجو نبايدمانع ازانجام فعاليت تحصيلي پيشنياز به تشخيص پژوهشكده الزامي مي و گذرانيدن واحدهاي كمبود. 1
 وهشكدهشدن در مصاحبه علمي و عمومي پژ پذيرفته. 2
  داوطلبان در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردارخواهند بود:امتيازات  •
راي كليه دانشجويان مجـرد     2..ميزان پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري خواهدبود               . 1

 محدود، واگذار خواهد شد بـا توجـه بـه محـدود             بصورتابگاه متĤهلي فقط به دانشجويان متأهل مرد و         خو.3. پسر ودخترخوابگاه درنظرگرفته شده است    
كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجـرد و متأهـل          .4. دذاري به تشخيص پژوهشگده خواهد بو     بندي و تقدم و تأخر واگ       بودن واحدهاي متأهلي، اولويت   

  .گيرد غيرشاغل تعلق مي
 ها به شرح زير خواهد بود ور براي هر يك از رشتهمواد مصاحبه مذك •

  رشته فقه و مباني حقوق اسالمي.الف
 قواعد فقه. 4   عربي در حد شرح ابن عقيل3 اصول فقه در حد اصول فقه مظفر  2فقه در حد شرح لمعه  . 1
  رشته عرفان اسالمي.ب
آثـار  .4 ،بي وانگليسي درحداستفاده ازمتون علمي قرائت صحيح ازمـتن ودرك مطلـب        زبان عر  .3 ،)س(زندگينامه وسلوك امام خميني   .2  ،عرفان وفلسفه .1

 )س(خميني عرفاني امام
  انديشه سياسي دراسالم.ج
 انديشه سياسي دراسالم وايران. 4  ،انديشه سياسي غرب.3 ،متدولوژي وروش تحقيق.2 ،تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي ايران معاصر. 1
 سالميشناسي انقالب ا جامعه.د
 زندگينامه وانديشه سياسي اجتماعي امام خميني .3 ،جريانها وتحوالت سياسي واجتماعي ايران معاصر.2 ،شناسي انقالب شناسي سياسي وجامعه جامعه. 1
 تاريخ انقالب اسالمي.  ه
   علم تاريخمباني.3 ،تاريخ معاصربا تكيه برتاريخ انقالب اسالمي.2  ،تاريخ اسالم با تأكيد بر مسائل ايران. 1
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   دانشكده اصول الدين.2
ا رنگ تيره وهمچنين عدم استفاده      بچادر مشكي ساده بدون طرح ومدل،مانتو وشلوار بلندبارنگ تيره،كفش ساده           (استفاده ازحجاب برتر  .1 :عمومي شرايط

 ازتحـصيل ممانعـت بـه عمـل         صيل آنان در هرمرحلـه     تح ادامهبراي كليه دانشجويان خواهرالزامي بوده ودر غيراينصورت از ثبت نام و          )  آرايش نهاز هرگو 
لحاظ خدمت سربازي ونظام    از  ) داوطلبين مرد (نداشتن منع قانوني    .3 .دانشجو نبايدمانع ازانجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود       شرايط شغلي  .2 .خواهدآمد

  .ز وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايندنند اادانشجويان مي تو.5 .ارائه نامه بالمانع از تحصيل براي شاغلين رسمي.4. وظيفه
دانشجوموظف است كليه مقررات وضـوابط دانـشكده را رعايـت           .2 .شيآموز   شوراي   تشخيص  بهوجبراني   پيشنياز     واحدهاي  گذراندن.1: شرايط اختصاصي 

چنانچـه دانـشجو بـه هردليلـي از         .4. باشـند    مي  معاف ترم بعد    شهريهكل  % 20باالترباشد از  يا)5/19( بعد آنان     به اول  ترم  معدل   كه  دانشجوياني.3. نمايد
 تهران   ( شعبه  اصول الدين    دانشكده.5. هاي ثابت چهارترم را پرداخت نمايد      ادامه تحصيل دراين دانشكده انصراف دهد، موظف ومتعهداست كليه شهريه         

دانشكده اصول الدين  شعبه دزفول امكانات خوابگـاه بـراي ارائـه بـه               .6. دتعهدي نسبت به تامين خوابگاه وامكانات آن براي دانشجو ندار          هيچگونه   )وقم
  .باشد  مي  مصاحبه و كتبي  در آزمون موفقيتشرايط ورود به دانشكده، شامل .7. دارا مي باشد دانشجويان را

   اطالعات  نشكده دا.3
 احرازصـالحيت  .3. ونظـام جمهـوري اسـالمي    ت و التزام عملي به واليت فقيه      تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادا     .2 .تدين به دين مبين اسالم    . 1

دراسـتخدام و   دداوطلبـان نباي  .5 .ازسالمت رواني وجسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعـات         يبرخوردار.4 .برابرضوابط گزينش وزارت اطالعات   
كـه پذيرفتـه شـدگان از       درصـورتي .7 .باشـد    مـي  31/6/1388سال تمام تا مـورخ       27حداكثر سن داوطلبان    .6 .اي باشند   متعهد به سازمان يا وزارتخانه    

داوطلبان درصورتي كه غيبت سربازي نداشته باشـند نيـازي بـه ارائـه              .8 .تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند            
ه براي دانشجويان مجردخوابگاه تهيه نموده و تسهيالت اياب وذهاب رابـراي كليـه              دانشكد.9 .كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند         

به دانـشجويان پـس از اتمـام    .11).  درهفته ساعت تحصيل و تحقيق    42( است   وقت   تمام   اطالعات   دانشكده در  تحصيل.10 .دانشجويان فراهم خواهدنمود  
به نحو مقتضي ازطريق اين دانشكده با       .12 .گردد  علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي       اييد وزارت ارشدموردت  تحصيالت وانجام تعهدات،گواهينامه كارشناسي   

  .كليه داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كديا كدمحلهاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد
  .هاي مجزا برگزار خواهد شد گان شاغلين نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور دورهشد  با مكاتبه الزم در صورت به حدنصاب رسيدن تعداد قبول:تبصره

   دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه .4
امكان شركت  .3 . امكانات رفاهي ازجمله خوابگاه دانشجوئي، كتابخانه تخصصي واردوها        .2. دريافت كمك هزينه تحصيلي   .1: امتيازات وشرايط اختصاصي  

» شبيه سازي مـذاكرات وگفتگوهـا     «امكان شركت دربرنامه  .5 .استفاده ازكالسهاوالبراتوارهاي زبان  .4 .هاي داخلي وخارجي   ت، سمينارها وهمايش  درجلسا
نجـام  ا.7 .امكان شركت دربرنامه هاي كوتاه مـدت تبـادل دانـشجو بادانـشگاههاي معتبرخـارجي              .6 .بادانشگاههاي معتبر خارجي وسازمانهاي بين المللي     

   .الملل،حقوق، اقتصاد و هوش بين شدگان چندبرابرظرفيت درزمينه زبان انگليسي، علوم سياسي، روابط صاحبه علمي ازمعرفيم
    تهران- دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران .5

  :اطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي اين دانشكده 
اوطلب درشروع تحصيل متعهد به انجام خدمت درسازمان صداو سـيما بـه ميـزان دو          د.2. دسالمي ايران باش  دانشجوبايدمومن ومتعهدبه نظام جمهوري ا    .1

   .كند خواهدبود درمراكز استاني كه سازمان صداوسيما تعيين مي)بالفاصله پس ازفارغ التحصيلي دراين مقطع(برابرمدت تحصيل
  .م آن به تعهد خود عمل خواهد نمودچنانچه داوطلب مشمول خدمت وظيفه باشد پس از انجا: تبصره

 سال سابقه و حداكثر     5 سال تمام و توضيح آنكه درمورد كاركنان رسمي سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران كه حداقل داراي                  30حداكثرسن.3
  .يابد   سال افزايش مي35باشند به )به تشخيص سازمان( سال سابقه مفيد10داراي 
  كرده باشد هاي مذكورراكسب دررشتههمعرفي شدفردامتيازآخرين % 80كهاردكاركنان رسمي سازمان صداوسيمادبهته تعلقازپذيرش هررش% 30:تبصره

كامل  برخورداري ازسالمت.5 . وهمچنين گزينش سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران)علمي وعمومي(موفقيت درآزمون زبان ومصاحبه تخصصي.4
 .)خواهندشدانتخاب جانبازان عزيزباتوجه به ضوابط مربوطه ونيزشرايط خاص سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران(گواهي مركزبهداشت سازمان به
تواننددرآزمون شركت نموده و درصورتي  باشندبا ارائه مجوز كتبي ازسازمان متبوع مي داوطلباني كه به طوررسمي شاغل درسايرسازمانهاي دولتي مي.6

. گردد دراين دوره شركت نمايند مي شوندمي توانند مطابق قراردادي كه بين دانشكده صداوسيما و سازمان متبوع ايشان منعقدكه درآزمون پذيرفته 
 باشند هاي آموزش تكميلي زبان مي هاي جديد آموزش دانشكده صداوسيما دانشجويان دانشكده موظف به گذراندن دوره با توجه به برنامه .7
يالن بنا به نياز سازمان و مشروط به طي دوره تعهد خدمت آنان در مراكز استاني مورد نياز سازمان و كسب رضايت سازمان از استخدام فارغ التحص .8

بديهي است سازمان هيچ گونه : تبصره(.  در سطح مراكز استانهاي تعيين شده توسط سازمان خواهد بودعملكرد آنان در دوران تعهد خدمت و صرفاً
  ). دام فارغ التحصيالن دانشكده در تهران نخواهد داشتتعهدي براي استخ

  ).كمك هزينه متاهلي و هديه ازدواج برابر قوانين سازمان پرداخت خواهد شد( دانشجويان درطول تحصيل ازكمك هزينه تحصيلي بهره مندخواهندشد.9
    قم-  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.6

  .نداشتن سوپيشينه كيفري .2 .اصول ارزشهاي آننظام جمهوري اسالمي ايران وبه مومن ومعتقد .1:شرايط عمومي
داشتن كارت پايان خـدمت  .3. داشتن سالمت كامل جسمي     .2 .ويژه طالب مرد  ) اتمام پايه نهم     -حوزوي(داشتن مدرك كارشناسي  .1: شرايط اختصاصي 

ا ومراكز سازمان در     آمادگي سپردن تعهد خدمت به مدت دو برابر تحصيل در واحده           .4. ونداشتن غيبت از نظر نظام وظيفه     ) كفالت ياتحصيلي (يا معافيت 
   به ارگان ، نهاد، يا اداره ديگري تعهد بسپارند وازقبل نيز تعهد خدمت نداشته باشند دپذيرفته شدگان در طول دوره نباي.5. صورت درخواست سازمان 

 پيـك   8ازداوطلبان بـر اسـاس اطالعيـه منـدرج در صـفحه             .2  .خواهد شد ينه تحصيلي پرداخت    به كليه پذيرفته شدگان درحدمقدور كمك هز      .1 :تذكر
  .اسامي پذيرفته شدگان نهائي پس از انجام مصاحبه تخصصي اعالم خواهد شد.3.  آزمون دروس حوزوي بعمل خواهدآمد13/8/87سنجش مورخ 
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  دانشكده علوم حديث.7
ي لمـ داوطلبان منتخـب المپيادهـاي ع     ضـمناً  .موادومنابع مصاحبه علمي متعاقباً اعـالم خواهدشـد       (انشكدهموفقيت درمصاحبه علمي د   .1:شرايط اختصاصي 

. گـردد  گذراندن دروس پيشنياز كه ازطرف دانشكده ارائـه مـي         .2 ).دراولويت پذيرش قراردارند   كساني كه آثارپژوهشي قابل قبول داشته باشند،       كشوريا
، )نامـه  اعم از دروس پيشنياز، تخصصي و پايان ( شهريه متغير    :1تبصره(.دفترچه درج شده است   اين  كه در فناوري  شهريه مصوب وزارت علوم تحقيقات و       .3

. ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي، از پرداخت شهريه كل دوره معاف خواهند بـود               نفرات اول تا سي   : 2تبصره. ساالنه طبق ضوابط افزايش خواهد داشت     
  ).شوند  هر سال تحصيلي طبق ضوابط دانشكده از تخفيف ويژه برخوردار مي دانشجويان برتر در:3تبصره

  .باشند هاي داخلي دانشكده مي دانشجويان موظف به رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل) 4 (
در صورت تخصيص از سـوي      (اه  شدگان از وام تحصيلي صندوق رف       اين دانشكده مجهز به آزمايشگاه زبان و مركز رايانه است و پذيرفته            :امكانات و مزايا    

  .برخوردار خواهند بودطبق ضوابط دانشكده ، خوابگاه، امكانات ورزشي، بيمه دانشجويي و تغذيه )وزارت علوم
اصل شناسنامه به همراه يك برگ      .2. تصوير كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي       .1:شركت در مصاحبه علمي   و  نام    مدارك الزم براي ثبت   
  ).نويسي شده پشت(يك قطعه عكس .3. تصوير صفحه اول و دوم

  دادگستري –كده علوم قضايي و خدمات اداري دانش .8
شـدگان چنـدبرابر     ازداوطلباني كه با توجه به نمره علمي آزمون،جزو معرفي        .2 .گيرد پذيرش دانشجوصرفاً ازبين قضات وشاغلين قوه قضائيه صورت مي        .1

نام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني قوه قـضائيه             شدگان نهايي بايد قبل از ثبت       پذيرفته .3. احبه به عمل خواهد آمد    گيرند، مص  ظرفيت قرارمي 
  . دانشكده هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان متاهل ندارد.4.  نام تحويل نمايند رامبني بر ادامه تحصيل دريافت و در هنگام ثبت

  )غيرانتفاعي وغير دولتي ( دانشكده معارف قرآني اصفهان.9
محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران        .2 باشند  عملي داشته   به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه،اعتقاد و التزام             بايدداوطلبان  .1

اسـتفاده از حجـاب برترچادرمـشكي       .3 .نشكده براي كليه دانشجويان الزامـي اسـت       ها و ضوابط پرورشي دا      نامه   ورعايت مقررات،آئين    بودهبصورت مجزا   
ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،كفش ساده بارنگ تيره و همچنين عدم استفاده ازهرگونه آرايش براي كليـه دانـشجويان خـواهر                            

داوطلبـان برادرموظـف بـه رعايـت ظواهرشـرعي          .4 .آنان درهرمرحله ممانعت بعمل خواهدآمد    الزامي بوده ودرغيراينصورت ازثبت نام و يا ادامه تحصيل          
اين دانشكده با انتقال ومهمان دانشجويان خود به سايردانـشگاهها و مؤسـسات             .5 .باشند  چهره وهمچنين عدم استفاده از لباسهاي مروج فرهنگ بيگانه مي         

پـذيرش دانـشجودراين دانـشكده      .6.يان موظفنددروس پيشنياز تعيين شده توسط دانشكده را بگذرانند         دانشجو هنمايدضمناً كلي    عالي موافقت نمي   آموزش
شود وتحصيل در اين دانشكده بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي وحوزوي و برابـر ضـوابط و                      براساس آزمون علمي و مصاحبه انجام مي      

در صورت  .7 .شود  التحصيالن، مدرك رسمي موردتأييد وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوري اعطا مي           د و به فارغ   باش  مقررات وزارت علوم تحقيقات وفناوري مي     
انشجوئي دغذايهيك وعد توانندازخوابگاه منزل استيجاري و     دانشجويان غيربومي مي  .8.  شرايط،تعلق خواهدگرفت  واجدينوام دانشجوئي به     اعتبار تخصيص
 براي برادران پذيرفته شده كه از نظرخدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيـت تحـصيلي صـادر خواهدشـدو                   .9 .اي استفاده نمايند     يارانه بصورت

توانند به سـاختمان مركـزي         كسب اطالعات بيشتر مي    برايعالقمندان  . ندشو  اند ترخيص مي    داوطلبان درحال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته         
  مراجعه، يـا بـا   WWW.ICQT.ac.ir پايگاه اينترنتي دانشكده به نشانييان ـ بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خ شهيدان غربي  و  دانشكده واقع دراصفها

     خط تماس حاصل نمائيد12 0311 ـ 3372020شماره تلفنهاي  
 ) ع (  حسين  امام انشگاه د.10
مـايع وجامـد،    -علوم سلولي وملكولي،مهندسي پيشرفته   -زيست شناسي ،)لي ،هسته اي  اتمي ملكو (،فيزيك)آلي، تجزيه، فيزيك،معدني  (رشته هاي شيمي  در.1

آئروديناميـك،  (طراحـي كـاربردي، مهندسـي هوافـضا       -،مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي،مهندسي مكانيك    )الكترونيك،مخابرات رمز (مهندسي برق   
مـي شـوند وشـرايط داوطلبـان        و بـورس    دانشگاه گـزينش    برشرايط وضوابط خاص    آماد داوطلبان غيرپاسداربرا  -، مديريت زنجيره تامين   )هاي هوائي  سازه

  .پاسدار از طريق رده هاي خدمتي ويا معاونت آموزش وتحصيالت تكميلي دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد
لبان غيرپاسداربرابرشـرايط وضـوابط خـاص       داوط)  CCD، سازه هاي دفاعي و    طراحي( *دررشته هاي جغرافياي نظامي، مديريت بحران، پدافندغيرعامل      .2

ازبين شاغلين دردستگاههاي دولتي با تائيـد       )  CCD، سازه هاي دفاعي و    طراحي (*وداوطلبان رشته هاي پدافندغيرعامل    دانشگاه گزينش وبورس ميگردند   
  .  ذيرش خواهند شدسازمان پدافندغيرعامل وهمچنين اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي وساير نيروهاي مسلح پ

 از اعـضاي رسـمي سـپاه پاسـداران          د داوطلبان باي  ، مطالعات دفاعي استراتژيك واطالعات استراتژيك     )كليه رشته ها  (دررشته هاي مديريت امور دفاعي    .3
  انقالب اسالمي باشند

داوطلبـان عـالوه    .3. بـراي تـامين خوابگـاه نـدارد       دانـشگاه هـيچ تعهـدي       .2. گيرد  پذيرش دانشجو منحصراً از بين داوطلبان مرد صورت مي        .1:تذكر مهم   
  . سياسي دانشگاه را بگذرانند– واحددروس عقيدتي 6 دبرواحدهاي مصوب، باي

  )ع(امام صادق   دانشگاه .11
 مـديريت   دررشـته هـاي   )88-89(امتيازوزارت علوم،تحقيقات وفنـاوري بـراي سـال تحـصيلي          با براساس اهداف متعالي دانشگاه و    )ع(دانشگاه امام صادق  

براســاس شــرايط ذيــل ) فقــط بــرادران( و انديــشه سياســي در اســالم )فقــط خــواهران(معــارف اســالمي وحقــوق گــرايش حقــوق خــانوادهو آموزشــي 
 .باشد  ازشرط محدوديت انتخاب دو كد محل داراي شرايط خاص مستثني مي)ع(كدمحلهاي تحصيلي دانشگاه امام صادقبضمناً انتخا.پذيرد دانشجومي

ـ ) ع(دانـشگاه امـام صـادق     ) 88-89(كليه داوطلبان شركت كننده درآزمون سال تحصيلي         :رايط داوطلبان  ش .الف  عـالوه برشـرايط عمـومي آزمـون         دباي
  :سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته،داراي شرايط اختصاصي زير باشند

 انجام ثبـت نـام      .4 .داشتن شرايط جسماني متناسب بادوره تحصيلي     .3.  التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه         .2. تدين به دين مبين اسالم    .1
 از بين شركت    )ع(با توجه به اينكه داوطلبان رشته هاي دانشگاه امام صادق         : توضيح). 88-89(در آزمون سراسري كارشناسي ارشدناپيوسته سال تحصيلي        

 درآزمون داخلـي    1388برشركت درآزمون سراسري كارشناسي ارشدناپيوسته سال     گردند،الزم است داوطلبان عالوه       كنندگان درآزمون ارشد انتخاب مي    
  .درج نمايند) ع(نيز ثبت نام نموده و شماره پرونده خود را در آزمون ارشد در برگ درخواست ثبت نام دانشگاه امام صادق)ع(دانشگاه امام صادق
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فتوكپي هم اندازه بـابرگ ثبـت نـام قابـل     «) ع(درخواست پذيرش دانشگاه امام صادقبرگ تكميل شده .1:مدارك الزم براي ثبت نام ومهلت ارسال مدارك    .ب
  سيبا، نزدبانك ملي ايران، شـعبه مهرگـان تهـران   0101530085005ريال به حساب شماره   )هزارپنجاه  يكصدو(000/150پرداخت مبلغ .2 »قبول اسـت  

فتوكپي كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشـد        .4.  يك برگ فتوكپي شناسنامه    و   3*4دو قطعه عكس    .3 ).قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران      (
 )1126كـد ( وحقـوق    )1117كـد (مـديريت آموزشـي   ،  )1112كد(الهيات ومعارف اسالمي     هاي    هرشتيكي از   داوطلبان واجد شرايط كه درآزمون ارشد     .5

 اقدام نمايند و بايد فـرم  )ع(س موارد ذيل به انتخاب كدرشته محلهاي دانشگاه امام صادقتوانند براسا  مي شده اند اندومجازبه انتخاب رشته      نام نموده  ثبت
 با پست سفارشـي بـه   11/3/88را نيزتكميل وهمراه با رسيد وجه پرداختي مختص دانشگاه،حداكثرتاتاريخ) ع(درخواست پذيرش در دانشگاه امام صادق 

» مربوط به آزمون كارشناسي ارشدناپيوسته ونـام رشـته موردتقاضـا          « وحتماً روي پاكت عبارت       ارسال نمايند  111/14655 صندوق پستي    -تهران: نشاني
 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(يل پذيرفته شدگان، شهرستان تهران محل تحص:2تبصره.داوطلب جلوگيري به عمل مي آيد
باشـد و ثانيـاً        مـي  20 از 12در اين آزمون اوالً حداقل نمره مورد نياز در هريك از دروس انديشه اسالمي، اصول فقه و فقـه                    .1 : اطالعات و تذكرات الزم    .د

 دردو نوبـت صـبح و عـصردرمحل دانـشگاه     19/4/88مـورخ   اختصاصي دانشگاه روز جمعه     آزمون  .2. خواهدبود20از12 نمره موردنياز   معدل كل     حداقل
 بـاهمراه داشـتن اصـل       16 الـي    13 ازسـاعت    17/4/88مـورخ   توانندبراي دريافت كارت ورودبـه جلـسه روزچهارشـنبه            متقاضيان مي . برگزارخواهدشد

  .ذيل مراجعه نمايندشناسنامه ياكارت شناسايي به نشاني 
  . واحدخواهران- خيابان طاهرخاني- بلوار شهيد فرحزادي-) غرب( شهرك قدس -ران ته: خواهران
   . واحد برادران-) ع(دانشگاه امام صادق - پل مديريت -بزرگراه شهيد چمران : برادران

  .باشـد   م وقـت روزانـه مـي       تما بصورت سال و  5/2دوره آموزشي كارشناسي ارشدناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دروس پيشنيازحدود           .3
 غيردولتـي اسـت     )ع(باتوجه به اينكه دانشگاه امام صـادق      .5.طالب واجدشرايط معرفي شده ازطرف سازمان سنجش نيزجزءداوطلبان محسوب مي شوند          .4

ــشگاه را  ــهرعايــت نماينــدوطبق مقــررات دانــشجويان متعهدخواهندگرديــددرطول تحــصيل ضــوابط ايــن دان ــشگاه متعهدخــدمت پــس ازفب راغــت دان
 .دسته ازشركت كنندگان كه درآزمون اختصاصي حدنصاب نمره قبولي دانشگاه را اخذنمايند،آزمون شفاهي بعمل خواهد آمـد                 ازآن.6 .باشند  ميازتحصيل

 بـا شـماره تلفـن     خـواهران   . پـذيرد    انتخاب نهايي دانشجوطبق ضوابط ومالكهاي دانشگاه پس از طي مراحل گـزينش و براسـاس ضـوابط صـورت مـي                     .7
و يـا بـه آدرس سـايت    . ينـد تمـاس حاصـل فرما  تواننـد     براي كسب اطالعات بيـشتر مـي       251 داخلي   88094001-5و برادران با شماره      22094905

www.isuw.ac.ir و پست الكترونيكي Email:info@isuw.ac.irمراجعه نمايند  .  
  با كد محل تحصيل) ويژه خواهران(مون رشته مديريت آموزشي جدول دروس، ضرايب و منابع آز

شيوه   ضرايب  نام درس
  منابع آزمون  آزمون

) ع(، انتشارات دانشگاه امـام صـادق   )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين       (خالصه آثار شهيد مطهري       تشريحي  1  انديشه اسالمي
  ) مراجعه شودبراي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه(

 تشريحي  1  اصول فقه
مباحث الفاظ و اصول (دارالكتب االسالميه يا تحرير اصول مظفر ) مباحث الفاظ و اصول عمليه(اصول استنباط، عالمه حيدري   

  .با انتخاب داوطلب) عمليه

 تشريحي  1  فقه
ازعليرضـا  )صيت،صلح،شركت ودين صالت،زكات،جهاد،امربه معروف،متاجر،اجاره،و (تحريرالروضه في شرح اللمعه باب هاي     

  اميني
 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  1  زبان عربي
  تانتشارات بعث) دكتر علي عالقبند(مباني نظري و اصول مديريت آموزشي  تشريحي  3  مديريت آموزشي

اصول و فلسفه 
 تشريحي  2  تعليم و تربيت

انتشارات اميركبير، فلـسفه آمـوزش و پـرورش، دكتـر علـي اكبـر       ) دكتر علي شريعتمداري(اصول و فلسفه تعليم و تربيت   
  نژاد، انتشارات اميركبير شعاري

آماروروش 
 تشريحي  2  تحقيق

حيـدرعلي  (استنباط آماري در پژوهش رفتـاري       ).دكتر علي دالور، نشر ويرايش    (روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي        
  )دكتر علي دالور، انتشارات رشد(احتماالت و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ) هومن، انتشارات پارسا

  با كد محل تحصيل) ويژه خواهران(مي و حقوق گرايش حقوق خانواده جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسال

شيوه   ضرايب  نام درس
  منابع آزمون  آزمون

 )ع(، انتشارات دانشگاه امـام صـادق        )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين        (خالصه آثار شهيد مطهري       تشريحي  1  انديشه اسالمي
   )انشگاه مراجعه شودبراي خريد كتاب به فروشگاه د(

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  1  زبان عربي
  ) جلد2(اصول مظفر تشريحي  3  اصول فقه

  )وكالتنكاح، متاجر، ارث، حدود، قصاص، (شرح لمعه شهيد ثاني  تشريحي  4  فقه
آئين دادرسي 

  ______ تشريحي  2  مدني

  ، ارث)اشخاص(جلد دوم مدني  تشريحي  4  حقوق مدني
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  با كد محل تحصيل) ويژه برادران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته انديشه سياسي در اسالم 

شيوه   ضرايب  نام درس
  منابع آزمون  آزمون

، انتشارات دانشگاه )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين(طهري خالصه آثار شهيد م  تشريحي  1  انديشه اسالمي 
  )جهت خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود) (ع(امام صادق 

دارالكتب االسالميه يا تحرير اصول مظفر ) مباحث الفاظ و اصول عمليه(اصول استنباط، عالمه حيدري  تشريحي  1  اصول فقه 
  .با انتخاب داوطلب) فاظ و اصول عمليهمباحث ال(

صالت، زكات، جهاد، امر به معروف، متاجر، اجاره، وصيت، صلح، (تحرير الروضه في شرح اللمعه بابهاي  تشريحي  1  فقه
  از عليرضا اميني ) شركت و دين

  4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  1  زبان عربي 
  1373ادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، تهران؛ نشر ني،  بني.1 تستي  2  مباني علم سياست

  1379 بنياد فلسفه سياسي غرب، حميد عنايت، تهران، زمستان .2

  انديشه سياسي در اسالم
 انديشه سياسي در اسالم معاصر، از دكتر حميد عنايت، ترجمه ابوالقاسم صارمي، تهران، انتشارات .1 تستي  2

  .1362خوارزمي، 
  .1378هاي سياسي در اسالم و ايران، دكتر حاتم قادري، انتشارات سمت،   انديشه.2

  1380الدين مدني، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  ، جالل)جلد2(تاريخ سياسي معاصر ايران   تستي  2  تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي در ايران
دسترسـي بـه   .تواننددرساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشگاه مراجعـه نماينـد   ميباشند،  ضمناًٌ داوطلباني كه مايل به تهيه آثارشهيد مطهري مي      

  .هاي معتبر امكانپذير است ساير منابع از طريق كتابفروشي
  بسمه تعالي

  )88-89(سال تحصيلي )ع(نام در آزمون گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق برگ درخواست ثبت
  

  : نام .2:                                                                                           نام خانوادگي .1
  
  
  مرد          زن: جنس.6:                 تاريخ تولد.5:                               شماره شناسنامه.4:                         نام پدر .3
  :1388 شماره پرونده داوطلب درآزمون كارشناسي ارشدناپيوسته سال .8                                          :  بانكي فيش شماره .7
   . فارغ التحصيل خواهم شد31/6/88فارغ التحصيل                         دانشجوي نيمسال آخر كه تا تاريخ :  وضعيت تحصيلي.9

  :تاريخ اخذمدرك:                     استان:                        شهرستان:                                    محل اخذ مدرك، دانشگاه .10
  : معدل كتبي ديپلم.12:                                                                         آخرين مدرك و رشته تحصيلي.11
  : معدل كل دوره كارشناسي.13
  : نام و كد رشته امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد .14
  مي باشم              نمي باشم: كارمند رسمي دولت.15
  :                   روستا:                                       شهرستان:                                              استان:  آدرس كامل پستي.16

  :كدپستي:                       پالك:                            كوچه:                                           خيابان
  :رستان يا روستاكد شه:                                                    شماره تلفني كه بتوان درصورت ضرورت پيام فوري فرستاد.17
 اينجانب                                               متعهد مي شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقت و صحت تكميل گرديـده اسـت و چنانچـه خـالف آن                                               .18

  .مجاز است طبق مقررات با اينجانب رفتار كند) ع(ثابت شود دانشگاه امام صادق 
  :امضاء:                                                                                                   تاريخ تنظيم                         

 

  )ع( دانشگاه امام صادق -111/14655 صندوق پستي –تهران 
     13:        تاريخ تولد:                                                  شماره شناسنامه:                               نام خانوادگي:                                    نام

  :شماره فيش بانكي:                                         1388شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
  :نام و كدرشته يا رشته هاي انتخابي

 .عد از جدا كردن روي پاكت بچسبانيدمت را تكميل نموده، بحتماً اين قس

  )ع(دانشگاه باقرالعلوم  .21
سـاير  .2. درتمـامي گرايـشها   رشته مدرسي معارف اسالمي     از مركزمديريت حوزه علميه قم براي       شفاهي پايه هشتم    قبولي  تبي پايه دهم و   ارائه گواهي ك  .1

 .اشتغال به تحصيل حـوزوي درطـول مـدت تحـصيل          .4 .موفقيت درمصاحبه .3  .ندارد يت حوزه علميه قم    ازمركزمدير 2رشته ها ارائه گواهي قبولي سطح       
چنانچه دانشجوئي به هردليل قادر به ادامه       .6. سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني برانجام خدمت دو برابرمدت تحصيل درصورت درخواست دانشگاه             .5

   . دانشجويان نداردتامين خوابگاهنسبت به تعهدي هيچگونه دانشگاه .7  .هاي دانشگاه خواهد بودتحصيل نباشدموظف به پرداخت دو برابرهزينه 
   شاهد دانشگاه .31

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 يط خاص مستثني ميدو كد محل داراي شرا

،عدم اعتيادبـه موادمخدروعـدم     ...)نماز، روزه و    (عامل بودن به فرايض ديني      .2 . اعتقادو التزام عملي به اسالم و واليت فقيه        .1:شرايط اختصاصي پذيرش  
ادوالتزام عملي به چادربه عنوان حجاب برتر       اعتق(رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي وشئونات اسالمي براي خواهران وبرادران           .3 .اشتهار به فساد اخالقي   

پذيرش نهايي داوطلبـان منـوط بـه تائيـد هـسته گـزينش              مواردفوق ازشرايط اساسي ومالك هاي پذيرش مي باشدو        :تبصره)براي خواهران ضروري است   
 رعايـت ضـوابط ومقـررات خـاص     دانـشجويان ايـن دانـشگاه درتمـام مـدت تحـصيل، موظـف بـه           .4. احراز شرايط فـوق خواهـد بـود       نسبت به   دانشگاه  
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گـردد و دانـشجوي دوره        كالسهاي آموزشي دوره روزانه وشبانه بصورت مشترك درصبح وعصرتشكيل مـي          .5 .ودستورالعملهاي داخلي دانشگاه مي باشند    
  .هشي الزامي است در تمامي فعاليتهاي آموزشي و پژووي تمام وقت است وحضور،شبانه همانند دانشجوي دوره روزانه دركليه مراحل تحصيل

دانـشجويان از تـسهيالت       .2. مندخواهنـدبود   دانشجويان اين دانشگاه از كليه تسهيالت مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره            .1:تسهيالت دانشگاه 
  .مند خواهند بود درماني دانشگاه بهره

 ر اشت  مالك  صنعتي دانشگاه .41
 : عمومي شرايط

،    در احـزاب     و هواداري    عضويت   هرگونه  نداشتن.3 .  ايران   اسالمي   جمهوري  ، نظام  اسالمي   احكام  فقيه،   واليت   به  اعتقادوالتزام.2 .م اسال   مبين   دين   به  دينت.1
 بـراي    ايـران    اسـالمي    جمهـوري   تابعيـت .5.  موادمخدر   واعتياد به   فساد اخالقي     به  معروفيت سوء پيشينه و    عدم.4 .   ويا الحادي    غير قانوني    سياسي  گروههاي
 .داشتن شرايط جسماني متناسب بادوره تحصيلي.7. رعايت قوانين ومقررات دانشگاهالزام به  .6. ويخانواده داوطلب و

 :شرايط اختصاصي
  و ن نيروهاي مسلح  كاركنا.2. قرارخواهند گرفت اولويت   در اي تحقيقاتي دانشگاه  اجراي طرحه د،درنباشرتبه آزمون سراسري    اول  % 20ي كه جز  داوطلبان.1

 حـداكثر سـن   :تبـصره . در صورت قبولي در آزمون، بايد موافقت كتبي باالترين مقام سازمان متبوع خود را در زمان ثبـت نـام ارائـه نماينـد              وزارت دفاع   
تحـصيلي خـود را در راسـتاي    درصورتي كه پايـان نامـه   ، دانشجويان.3. باشد  سال 40) 1/7/88(كاركنان رسمي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع تا تاريخ  

پذيرفته شـدگاني كـه دراسـتخدام نهادهـا و          .4. هاي مالي برخوردارخواهندشد  كمك  برابر دستورالعمل موجود از      هاي تحقيقاتي دانشگاه انجام دهند،      پروژه
. آنان در صنايع دفاعي فراهم خواهد شـد       دستگاههاي دولتي ورسمي نباشندبراساس نياز وتاييددانشگاه و صنايع دفاعي پس از اتمام تحصيل، امكان جذب                

تهران و  هـادر   محـل اجـراي دوره     .6. شـود   ها تعيين و در ستون ظرفيت پذيرش و مالحظـات اعـالم مـي               با توجه به نوع رشته    ) زن/مرد(پذيرشجنسيت  .5
ايـن  هـاي اعـالم شـده در     برعناوين رشـته ان براآموختگ مدرك دانش.7).  كد رشته محل تحصيل توجه شودتوضيحات به (باشد  مي) شهر  شاهين(اصفهان  

متقاضياني كه  .9 .ندارددانشجويان   به دليل محدوديت امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه به              .8. دفترچه ، صادرخواهد شد   
 دانـشگاه   15875-1774 صـندوق پـستي      -درس تهران نمايند، بايد فرم تقاضاي شركت دردانشگاه را تكميل و به آ            هاي اين دانشگاه را انتخاب مي       رشته

    معاونت تحصيالت تكميلي ارسال نمايند-صنعتي مالك اشتر
  هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر فرم تقاضاي شركت در دوره

  88-89آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال تحصيلي 
  :مشخصات فردي

  : ه شناسنامه شمار.4       : نام پدر.3      : نام خانوادگي.2        : نام.1
  : مذهب.8        : دين.7    :تاريخ و محل صدور.6   :تاريخ و محل تولد.5
            خيربلي: عضو خانواده نيروهاي مسلح.11      : وضعيت تاهل.10      : جنسيت.9

  : كد شهرستان.14      :تلفن تماس.13      :شغلي فعلي.12
  :مشخصات همسر 

  : شماره شناسنامه .17      :نام پدر.16        :نام و نام خانوادگي .15
  : شغل.20      :تحصيالت.19        :تاريخ و محل تولد.18

  :مشخصات تحصيلي
  : دانشگاه محل تحصيل كارشناسي.22            : رشته و گرايش تحصيلي كارشناسي.21
  : معدل دوره كارشناسي.24               : ناريخ خاتمه دوره كارشناسي.23
  :  نمره كل آزمون.27    : شماره دانشجويي.26      : معدل ديپلم.25
  : دانشگاه صنعتي مالك اشتر انتخاب چندم شما است.29      : رشته و گرايش تحصيلي كارشناسي ارشد.28
   شبانه  روزانه:  نوع دوره.31        خير بلي:  نياز به خوابگاه داريد.30

  :سوابق پژوهشي و آموزشي
  

  :اختصار توضيح دهيدايد؟ به  كنون مجري يا همكار پروژه بوده  آيا تا.32

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد گزارش علمي را تاليف يا ترجمه كرده/ مقاله/ كنون كتاب آيا تا.33

  :ه تدريس نظري يا آزمايشگاهي يا كارگاهي داريد؟ به اختصار توضيح دهيدق آيا ساب.34

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد  يا عضو هيات علمي تحريريه بودههمكاري يا مشاوره و) دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي( آيا با مراكز علمي .35

  :ايد را نام ببريد هاي كه تاكنون گذرانده  آموزش.36

  :آشنايي شما با كداميك از زبان خارجي و ميزان آن در چه حدي است؟ به اختصار توضيح دهيد.37

  : انگيزه خود را براي ادامه تحصيل توضيح دهيد.38
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  لم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي  دانشگاه ع.51
  . اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال تأمين خوابگاه ندارد.2. رعايت كامل ضوابط پوشش وشئونات اسالمي براي خواهران وبرادران.1:شرايط عمومي

درسايررشته هـا رتبـه هـاي        يا و10 تا 1 هاي هرتب علوم جانوري    -كه دررشته زيست شناسي   داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي      .1:اختصاصي شرايط
صـرفاٌ دررشـته زيـست       .2. مندخواهندشـد    دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند ازمزيت تحصيل رايگـان بهـره            را   ومحل تحصيل خود    را كسب،  30تا1

 و فرهنـگ انتخـاب نماينـد از مزيـت تحـصيل      علوم جانوري يك نفر ازپذيرفته شدگان حائزباالترين رتبه كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم            -شناسي  
باتوجـه بـه اهميـت طرحهـاي پژوهـشي پژوهـشكده رويـان وبـه منظـور                  .3.مندخواهندشد  رايگان يادمان دانشمندجهادگردكترسعيدكاظمي آشتياني بهره    

در  17هاي بنيادي،دارا بودن حداقل معدل كل     هاي تحقيقاتي بنيادي وكاربردي درعرصه سلول       مندي ازتوانمنديهاي دانشجويان مستعدبراي انجام پروژه       بهره
ارشدبه ازاء انتشاريا ارائه هرمقالـه متناسـب بـا     دانشجويان كارشناسي.4. شناسي ـ علوم جانوري الزامي است  مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته زيست

آموختگـان     دانش.5 .شد زتخفيف درشهريه برخوردارخواهند  برابرشهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي،ا    2سطح علمي وميزان اعتبارمجله ياكنفرانس،حداكثرتا    
هاي جهاد دانشگاهي برابر مقررات وضوابط مربـوط          هاي الزم ونياز واحدها،مؤسسات وپژوهشكده      مقطع كارشناسي ارشددانشگاه، مشروط به احرازصالحيت     

شناسي علوم جانوري باهمكاري پژوهـشكده        ت مدرس،رشته زيست  مطالعات فرهنگي باهمكاري دانشگاه تربي    -رشته علوم اجتماعي  .6 .استخدام خواهندشد 
 .شود  هنربرگزارميهرشته پژوهش هنرباهمكاري دانشگا   وتوسعه تكنولوژي همهندسي مالي باهمكاري پژوهشكد   ومهندسي صنايع -رويان،رشته مهندسي صنايع  
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   ستاري  شهيد  هوايي  و فنون  علوم دانشگاه .61
  هزينه راارائه نمايند برادامه تحصيل وپرداختمتقاضيان استفاده ازبورسيه سايرسازمانها الزم است درصورت پذيرفته شدن موافقت كتبي سازمان خودرا مبني 

  قم  دانشگاه .17
داراي مـدرك كارشناسـي دريكـي از رشـته هـاي مـرتبط              وفضالي حوزه علميه مورتائيد مركز مديريت حوزه علميه قم          ازميان طالب    ً پذيرش منحصرا .1

    .پذيرش از بين داوطلبان مرد صورت مي گيرد.3 .فاقدخوابگاه مي باشد.2 . حوزه علميه مي باشد2بادارندگان مدارك سطح 
    دانشگاه مذاهب اسالمي .18
نداشـتن سـابقه    .3 .نداشـتن منـع ادامـه تحـصيل ازنظرنظـام وظيفـه عمـومي             .2. قاد به دين اسالم ونظام جمهوري اسالمي ايران       اعت.1:عمومي شرايط   .الف

  . دارابودن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.5.  التزام وتعهدعملي به تقريب مذاهب اسالمي.4. محكوميت سياسي وكيفري
موفقيـت درآزمـون شـفاهي داخلـي     .3. اعتقادبه مذهب تشيع يايكي از مذاهب رسـمي اسـالمي      .2.  سال سن  30دارا بودن حداكثر  .1: شرايط اختصاصي  .ب

نامـه از دو شخـصيت علمـي، روحـاني            ارائـه معرفـي    .4 .دانشگاه پس از اعالم اسامي داوطلبان چندبرابرظرفيت توسط سازمان سـنجش آمـوزش كـشور              
  .  آزمون شفاهييادانشگاهي درصورت دعوت براي

آموختگان مدرك كارشناسي ارشـد      است وبراي دانش   نامه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم      آموزش دراين دانشگاه براساس ضوابط وآيين     .1:تذكرات
مقـررات وزارت علـوم     باتوجه به آموزش رايگان براساس      .3 .دانشگاه تعهدي دربرابرتامين خوابگاه نخواهدداشت    .2. گردد موردتاييد اين وزارت صادرمي   

هاي تحصيلي دراين دانشگاه امكان نقـل وانتقـال دانـشجوبه سايردانـشگاهها      باتوجه به خاص بودن رشته.4. شدگان تعهدات الزم اخذخواهدشد  ازپذيرفته
زنظرتحصيلي تابع مقـررات    الفدانشجويان بورسيه نهادهاي مخت   .6 .شدگان نخواهدداشت  ربرابرتقاضاي تغييررشته پذيرفته  ددانشگاه تعهدي .5 .وجودندارد

. زمـان در سايردانـشگاهها تحـصيل نماينـد          توانند هـم   شودو دانشجويان نمي   وقت وروزانه تشكيل مي      حضوري، تمام  بصورتكالسها  .7. دانشگاه خواهندبود 
  .در صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيشنياز خواهند گذرانيد.8

   قم-مفيد    دانشگاه.19
 :موفقيت درآزمـون داخلـي دانـشگاه بـه شـرح زيـر      .2 .اتمام مرحله سطح حوزوي   .1 :متمركز   نيمه  بصورت دانشجو     پذيرش   شرايط اختصاصي  . الف
رف بـراي رشـته معـا     )  ب  .)امتحان كتبـي از كتـاب هـاي بيـع مكاسـب و جلـد اول كفايـه االصـول                   ( ازرشته معارف قرآن   ري رشته ها به غ    هيبراي كل )الف
 ز  كتبي از كتابهاي بيع مكاسب، جلد اول كفايه االصول،جلددوم تفسيرالميزان به زبان عربي، تفسير البيان بخش علوم قرآني و شرح تجريـدا                      تحانام(قرآن

سـپردن  .5 .گاهحرازصالحيت داوطلب ازسـوي دانـش     ا.4 .موفقيت درمصاحبه علمي پس از كسب امتياز الزم درمرحله كتبي         .3 .)المقصد الثالث تاآخركتاب  
نداشتن رابطه استخدامي ياتعهد خـدمت درموسـسات دولتـي و           .6 .تعهدرسمي مبني بر انجام خدمت دوبرابر مدت تحصيل درصورت درخواست دانشگاه          

  غيردولتي
 تحـصيل   متمركـز جويان  دانشجويان رشته معارف قرآن كه برخي ازشرايط فوق را نداشته باشند مي توانندبا پرداخت شهريه برابـر شـهريه دانـش                    : : تذكر
  . مراجعه گرددwww.mofidu.ac.ir كسب اطالع بيشتر به سايت دانشگاه مفيد به نشاني اينترنتي براي .نمايند

 )غيرانتفاعي( متمركز  بصورت دانشجو   پذيرش  بيشتر مربوط به  توضيحات. ب
 يك رقمي درآزمون سراسري ارشد،اتمام پايه هفت وباالتردروس حـوزوي،         دانشجوياني كه شرايطي ازقبيل احرازرتبه اول درمقطع كارشناسي،رتبه هاي          .1

 برابرمـصوبه  .3 .دانشگاه تعهدي نسبت به تـامين خوابگـاه بـراي دانـشجويان نـدارد     .2 . بهره مندمي شوند  يفدارا بودن پژوهش وتاليف معتبرباشند،ازتخف    
رعايت شـوون   .5. ممكن است برخي كالسها درتهران برگزارگردد     .4 .خواهدشدهيات امناهزينه هاي خدمات جانبي براساس تصويب شوراي دانشگاه اخذ         

 داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان وهمچنين حفظ حجاب كامل اسالمي وپوشش چادرتوسط بانوان درتمام               اياخالقي واسالمي، مقررات و آيين نامه ه      
 .يان غيرايراني براساس ضوابط و مقررات مربوط توسـط دانـشگاه انجـام مـي گيـرد         پذيرش دانشجو )6(بخشها ومراكز وابسته به دانشگاه مفيدالزامي است      

  .مراجعه گرددwww.mofidu.ac.ir مفيد به نشاني اينترنتي دانشگاه اطالع بيشتر به سايت براي
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  : سازمان اوقاف وامور خيريه  .20
  .ندمنحصراًكارمندان شاغل در سازمان مركزي سازمان اوقاف مي توانند متقاضي شو

  : سازمان حفاظت و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران  .21
را مبنـي بـر   مربوطـه  شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي سازمان           متقاضيان بورسيه ساحفاجا منحصراً از شاغلين اين سازمان پذيرفته مي         

  . ادامه تحصيل به همراه داشته باشند
   صنعتي  مديريت  سازمان.22

   مـديريت    سـازمان    اختـصاصي    درمـصاحبه    شدن  پذيرفته.2 .اي كه باشركت دردوره مغايرت داشته باشد        نداشتن تعهدبه موسسات و سازمانها به گونه       .1
  .دفترچه درج شده استاين پرداخت شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در .3.  صنعتي

  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران .23
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي ستاد را مبني بر ادامه تحـصيل بـه                  يه سماجا منحصراً از شاغلين اين ستاد پذيرفته مي        متقاضيان بورس 

   .همراه داشته باشند
  مدرسه عالي شهيد مطهري .24
 و    حـوزوي    گرايـشهاي   داشتن.2 .  فقيه   وواليت   ايران   اسالمي  وري جمه   نظام   به   عملي   والتزام   اسالم   مبين   دين   و اعتقاد به    ايمان.1 :شرايط اختصاصي  .الف

   به   اشتغال  عدم.4 .  درس   كالسهاي   دركليه   وشركت   عالي   مدرسه   داخلي  هاي   نامه   وآئين   مقررات   بررعايت   تعهدمبني  سپردن.3 . طلبگي   زي   ورعايت  طلبگي
 .  باال  به 12   ميانگين و كسب) 10   نمره  هر درس براي( امتياز قبولي  حداقلزار با اح  اختصاصي در آزمون   شدن پذيرفته.5 .  عالي  ازمدرسه كار درخارج

 محمدرضـا     عالمـه    مرحوم   الفقه  اصول :   فقه   اصول .2 .  شهيدثاني   مرحوم   لمعه  شرح: فقه.1:  اسالمي   و حقوق    فقه   رشته   براي   اختصاصي  موادآزمون .ب
  .  تعهدات مبحث: مدني حقوق .4 .  عقيل  ابن درحدشرح: عرب  ادبيات.3  .المظفر

 مظفـر     مرحـوم   المنطـق  :  منطـق  .2.   سـبزواري   منظومـه   ازشـرح   الهيـات   بخـش : فلسفه.1:اسالمي  وحكمت   فلسفه   رشته   براي  اختصاصي موادآزمون.ج
  .  عقيل ابن  درحد شرح  :  عرب  ادبيات.4 تجريداالعتقادبجزامور عامه  شرح:كالم.3

   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره . 25
 شرايط خاص بوده و معرفي شدگان بايددرمراحل مـصاحبه و حـسب مورددرآزمـون علمـي         بصورتپذيرش دانشجو دراين موسسه براي كليه رشته ها         .1

سي و به تـشخيص گـروه آموزشـي مربوطـه موظـف بـه گذرانـدن                 پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشنا       .2 .يربط شركت نمايند  ذرشته  
دانشجويان درصورت انصراف ويا انتقال به ساير دانشگاههابايدشهريه ثابت كليه ترمهاي باقيمانده را برابر ضـوابط وزارت                 .3 .واحدهاي پيشنيازخواهندبود 

كليه هزينه هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمـي         .5 .امين خوابگاه ندارد  موسسه هيچگونه تعهدي در قبال ت     .4 .پرداخت نمايند   علوم تحقيقات و فناوري     
پذيرفته شدگان درراستاي اعتالي هنرديني ملزم بـه تحقيـق پـژوهش و توسـعه درعرصـه هنـر                   .6 .و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد         

رعايت كليه مقررات وضوابط دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فنـاوري وشـرايط و              تاكيدبر.7 .متعهددرزمينه اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهندبود     
ضوابط خاص موسسه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهدكه از اولويتهاي پذيرش اين موسسه مي باشد ودرطول دوره تحصيل بـراي پذيرفتـه                          

ن تبليغات اسالمي خواهـد بـودآدرس موسـسه تهـران  خيابـان آزادي بـين خـوش و                    وتاييد سازما  پذيرش نهايي منوط به پذيرش    .8شدگان الزامي است    
   www.soore.ac.ir وب سايت موسسه 66874711 تلفن 1بهبودي نبش كوچه كامياران پالك 

   نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران . 26
  . الزم به تأئيد ناجاداشتن صالحيتهاي .3.  سال سابقه خدمت20حداكثر .2داشتن حداقل درجه سرواني .1

   نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران.27
 را مبنـي بـر ادامـه         سازمان مربوطـه   شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي          متقاضيان بورسيه نزاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي         

  تحصيل به همراه داشته باشند
  مي ايران نيروي هوايي  ارتش جمهوري اسال.28

را مبني بـر ادامـه    سازمان مربوطه   شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي            متقاضيان بورسيه نهاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي         .1
  .. سال سابقه خدمت براي بورسيه نهاجا ضروري است5داشتن حداقل .2. تحصيل به همراه داشته باشند

  زي وزارت جهاد كشاور.29
كاردر سازمان تحقيقـات و       متقاضي بايدشاغل به  .2 .باحداقل سه سال سابقه كارمفيدبه تائيد اموراداري واحدمحل اشتغال باشد         رسمي ويا پيماني    مندكار.1

نـان وزارت   اعطاماموريت آموزشي مندرج درآئـين نامـه ادامـه تحـصيل كارك        سايرشرايط.3 .وابسته به آن باشد    موسسات و مراكز     آموزش كشاورزي ويا  
  .راداراباشند  جهاد كشاورزي
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  فرم پيش نويس انتخاب رشته اينترنتي
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  بسمه تعالي
  ..........................................:تاريخ    محل درج شماره داوطلبي              

  .........................................:شماره    
  

  حل درج شماره پرونده م              
              

 
  هاي كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي فرم تاييديه فارغ التحصيالن رتبه اول دوره

  1388براي شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 
  

  موسسه آموزش عالي /  دانشگاه  :از 
  

  سازمان سنجش آموزش كشور  : به 
  
  

  .........................................................به شماره شناسنامه  ........................................فرزند  .............................................................................. خانم/  آقايبدين وسيله گواهي مي شود كه

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در    موسسه آموزش/ ين دانشگاه در ا13/    /    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 
 31/2/1386مصوب  » هاي تحصيلي باالتر    ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره        آيين نامه   «فاد   دانشجويان الزم است مشمول كليه م      .1

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند
 مـستطيل بـاال   هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتـايج اوليـه خـود را نيـز در              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
 بـصورت  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد پس ازدريافت فرم تكميل شده ازداوطلبان فارغ التحصيل رتبه اول خود، آنرا تائيد و كليـه فرمهـا را          .3

بـديهي اسـت در غيـر اينـصورت     .  به اين سـازمان واصـل گـردد   8/5/88آنان طوري ارسال نمايندكه حداكثر تا تاريخ  يكجا به همراه ليست مشخصات      
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      

  .  نخواهد بودمسووليتي متوجه اين سازمان
التحصيالن دانشگاه پيام نور منحصراً براساس فرمهاي واصله از طريق معاونت دانشجويي دانشگاه پيام نور مركـزي واقـع در                       سهميه رتبه اول براي فارغ     .4

  .تهران اعمال خواهد شد
  .، اعمال نخواهد شد واصل گردد3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند   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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