
 ٢ماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                       )         (                                                                                       
  
 

    
  
  
  
  

  
 
  

                          

www.sanjesh.org 



  فهرست مندرجات
 صفحه  وانــعن

 1 مقدمه
 1 .روش گزينش)الف
  1  .هاي داراي شرايط خاص بورسيه و رشته  )ب
  1  .سهميه رزمندگان  )ج
  1-2  .شرايط استفاده از امتياز كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  )د
 2  .  شرايط استفاده از امتياز كارشناسان وزارت آموزش و پرورش  )  ه
 3-4  .اتباع خارجي  )و 
 4  .ها و مؤسسات هاي كارشناسي دانشگاه رتبه اول دوره  )ز 
 5 . كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون)ح

  6  .تذكرات مهم در رابطه با معدل  -
 6 .انتخاب اينترنتي محل تحصيل)ط
 7 . هاي تحصيلي فرم اينترنتي انتخاب رشته)ي
  7-8  . هاي مهم تذكرات و يادآوري  )ك

  8  .تحصيل دانشجو به شيوه آموزش محور  -
  8  . نمونه فرم مربوط به سهميه فرهنگيان آموزش و پرورش  -
 9-14 .ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه)ل
) نهشبا(  نوبت دومهاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و  )م

  15  .  عالي آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه 

  15-17  . ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) نوبت دوم(هاي دوره شبانه  هاي دوره جدول شهريه  -
  17-18  .هاي نيمه حضوري هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته  )ن
  18  .هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور ه رشتهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهري  )س
هاي مختلف تحصيلي مؤسسات غيردولتي و  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته  )ع

  18-20  .غيرانتفاعي

  20-21  .هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته  )ف
  22-23  .الملل هاي بين هاي مختلف تحصيلي دوره رش دانشجو و جدول شهريه رشتهشرايط و ضوابط پذي  )ص
 24-63 . هاي تحصيلي گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره 

 64-91 . هاي تحصيلي گروه علوم پايه كدرشته محل -2جدول شماره 

 92-122 . هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي كدرشته محل -3جدول شماره 

 123-138 . هاي تحصيلي گروه كشاورزي كدرشته محل -4جدول شماره 

 139-143 . هاي تحصيلي گروه هنر كدرشته محل -5جدول شماره 

 144-145 . هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي كدرشته محل -6جدول شماره 

  146-147 . هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي كدرشته محل -7جدول شماره 
  148-155  .هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص رايط و ضوابط اختصاصي ارگانش  
  156  . اينترنتينويس انتخاب رشته فرم پيش  
 157  .ها و مؤسسات آموزش عالي التحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه  فارغيهفرم تأييد  



 1 صفحه

    تعالي سمهاب
   مقدمه

 سال ) ناپيوسته داخل  كارشناسي ارشد    هاي  دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  كه در   داوطلبان گرامي  براي شما  الهي   توفيق  آرزوي   ضمن ،  سالم با      
 ايمـان  و علـم  سـنگرهاي  در  بتواننـد   شـدگان  قبـول  وده  شـ   داوطلبان گـزينش   مستعدترين ضوابط، براساس كه اميد   اين با و ايد  نموده شركت 1389

  باشـند، نظـر      عـالي    آمـوزش   سـسات ؤم و هـا   دانـشگاه  در   اسـالمي   انقالب  وردهايتادس  تداوم بخش  و اسالم ريمح از  حفاظت    براي  شايسته پاسداراني
  .دارد مي  معطوف  ذيل  نكات  به را  گرامي  داوطلبان

 
  :  گزينش روش )الف

 نمـره   حدنـصاب    اوليه كارنامه  براساسكه    داوطلباني  بين از داخل  ناپيوسته ارشد  كارشناسي هاي  هدور امتحاني هاي  رشته از  يك هر در دانشجو گزينش
  هاي  صالحيت  بررسي نتيجه  و  انتخابي  هاي   كدرشته   و اولويت    اكتسابي   كل   نمره   به  توجه باشند، با    مي   رشته   انتخاب  مجاز به  و  نموده را كسب  الزم علمي

  . خواهد شد ضوابط مربوط انجام  مطابق  عمومي
 شـده   تـراز   معـدل  %20وتوجه به ضرايب مربـوط       گرايش با  هر رد كتبي آزمون   نمره %80 اساس بر  تحصيلي   هاي  رشته  كليه در   نهايي  گزينش :هبصرت

  .گيرد مي انجام
 
  :شرايط خاص هاي داراي  و رشته  بورسيه)ب

   بر دارا بودن     عالوه بايد،     تحصيلي  هاي   از كدرشته   يك  در هر    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسساتيا    و ها سازمان ها،   وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان
 يـا  و    وزارتخانـه   ضوابط اختـصاصي    و ، واجد شرايط     الزم   علمي   نمره  احراز حدنصاب   و 1  شماره  راهنماي دفترچه  در   مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط
  .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش سسهؤ و يا م دهنده  بورس رگانا  و يا سازمان
   در ايـن     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  همچنين  و  دهنده   بورس  هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصي    ش -1 تبصره

واجد شرايط  تمايل و     در صورت  ،آن   دقيق   از مطالعه    پس الزم است    داوطلبان   كليه   لذا  .استده   درج گردي   دفترچه  اين  انتهاي   در ها  رشته   قبيل
 مربـوط     امتحـاني    از رشته    شرايط خاص    و داراي    بورسيه   محل  رشتهكد 2 حداكثر    انتخاب   به  ، نسبت خودگرايش مجاز    شته و س ر اسا بر  بودن
 .  نمايند اقدام

 شـرايط     داراي   عالي   آموزش  و مؤسسات    مختلف  هاي  ارگان   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  اساس بر ، انتخابي  هاي  از كدرشته   يك هر در -2 تبصره
 گونـه  ايـن   در  شدگان   معرفي   اسامي  فهرست ،)  محل   كدرشته 2 حداكثر( انتخابي   هاي  كدرشته از يك هر  در  نمرات امتحاني  به توجه ، با   خاص
 .شـد  خواهـد  سايت سـازمان درج   در و   استخراج   گزينش  مراحل ساير و    ، معاينه   مصاحبه  در   منظور شركت   به   ظرفيتبرابر   چند تاها    رشتهكد
   بـه   فـوق   مراحـل   انجـام  بـراي ازمان و نـشريه پيـك سـنجش    سمندرج در سايت    زماني برنامهاطالعيه    براساس   است   الزم  شدگان  معرفيلذا  

   شـده    گـزارش    نتيجه   بر اساس    است  بديهي.  نمايند  ذيربط مراجعه   شرايط خاص   داراي    عالي  آموزش  مؤسسه يا  و  دهنده  بورس  گانار  يا  سازمان
   .گرديد خواهد   انجام  نهايي  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش مؤسسه و يا  دهنده بورس  ارگان  يا توسط سازمان

و  24/3/89ساير مراحل گزينش از طريق نـشريه پيـك سـنجش مـورخ      برنامه زماني مصاحبه و ظرفيت و   تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر      :توجه
 .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدسايت اينترنتي سازمان 

   بـه   توجـه   بـا   انـد چنانچـه      نمـوده    شركت   امتحاني   كدرشته 2 رد ،1  شماره   راهنماي   دفترچه   مندرجات   به  توجه  با   كه  داوطلباني  از  دسته آن -3 تبصره
  باشـند،    رشته   انتخاب   مجاز به    امتحاني   در هر دو كدرشته    باشد پرينت مي  يت و ؤ اين سازمان قابل ر     اينترنتياوليه كه از طريق سايت       كارنامه

 شـرايط     داراي   محـل    كدرشـته  2 حـداكثر     انتخـاب     مجاز بـه   ، منحصراً    فوق 2   در تبصره   ضوابط مندرج   شرايط و    مطابق  همانند ساير داوطلبان  
  .باشند  مي  و يا بورسيه خاص

 الملـل  بـين   ياي كه به روش مجازيمؤسساتهمچنين آن دسته از     و شاهد و )ع( ي امام صادق  ها  دانشگاهي تحصيلي   ها  محلانتخاب كدرشته    -4 هرتبص
  .باشد داراي شرايط خاص مستثني مي يا محل بورسيه و كد تخاب دوشرط محدوديت ان از ،پذيرش دانشجو دارند

  .نمايد نمي ء اعطا داخل  تحصيلي بورس  ارشد  كارشناسي  مقطع دانشجويان  از يك  هيچ  به فناوري  و تحقيقات ،  علوم وزارت :تذكر
  
  :  رزمندگان سهميه)ج
 11/9/1371مـصوب   عـالي    آمـوزش   مؤسـسات   و هـا   دانـشگاه    به   بسيجي   داوطلب  ادگرانجه و   رزمندگان  ورود   براي  ايجاد تسهيالت  اساس قانون  بر

و  هـا  از سـهميه   1 بنـد   مـشمول  افـراد (  سهميه رزمندگان واجد شـرايط       متقاضيان   به  ظرفيت% 20 ها  محل  ازكدرشته  يك هر  در  اسالمي   شوراي  مجلس
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، كسب  الزم را   نمره حدنصاب  كه )يك   شماره  راهنماي دفترچه 3 هصفح  در مندرجتسهيالت 

مـاه   12 حـداقل   كـه   صـورتي  در انـد،   شـده    پذيرفته   ورودي  هاي آزمون  در  رزمندگان  با سهميه  بار كنون يك  تا 1368  سال  از  كه  داوطلباني : 1 تبصره
  . كنند  استفاده  سهميه توانند از اين  باشند، مي داشته) 31/6/1367  لغايت31/6/1359  اريخت از(  باطل  عليه حق  نبرد هاي جبهه  در ضور داوطلبانهح

 -1. چنانچه داوطلبان مغايرتي در سهميه خود با سهميه مندرج در كارنامه نتايج اوليه مشاهده نمودند، الزم است به اين ترتيب عمـل نماينـد   : 2تبصره  
:  به سايت اينترنتي ايثار به نـشاني 15/3/89هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعالم مغايرت حداكثر تا            هميهكليه داوطلبان متقاضي استفاده از س     

www.isaar.ir                  سـاير داوطلبـان     -2. باشـد    مراجعه نمايند، در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمـي
براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در             )  همين تبصره  1به جز داوطلبان مندرج در بند       (متقاضي استفاده از سهميه     

 سـنجش قـرار گيـرد     در اختيار سازمان15/3/89صورت دارا بودن سهميه مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ       
  .باشد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي

  
  :فناوري كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات واز امتياز شرايط استفاده  )د
وزارت ) انتفـاعي  غير -دولتـي  غير مؤسـسات بجز  ( ي و مراكز آموزش عال    ها  دانشگاهحوزه ستادي و كارشناسان       كارشناسان ازيك    هر  ادامه تحصيل  -1

صـورتي كـه بـا توجـه بـه       تحقيقات و فنـاوري و واحـدهاي وابـسته بـه آن در           وزارت علوم،  شاغل در  )پيماني رسمي يا ( فناوري قيقات و علوم، تح 
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ـ   جلسه شوراي نظارت و برنامـه     پنجمين اساس مصوبه بيست و     باشند، بر   به انتخاب رشته شده     مجاز )اينترنتي (مندرجات كارنامه نتايج اوليه    زي ري
  .شرح ذيل ميسرخواهد بوده ب  و  انساني منابع  تأمين   برنامه چارچوب در 29/7/87 هاي تحصيالت تكميلي مورخ آزمون

توانند از   ته باشند مي  داشيا دستگاه محل خدمت      در دانشگاه و  تمام وقت     پيوسته و  بصورت سال سابقه كار     5كارشناسان قراردادي كه حداقل      :تبصره
  . استفاده نمايندامتيازاين 

 مجاز  ،همچنين دانشگاه آزاد اسالمي    ي وابسته به آن وزارت و     ها  دانشگاهآموزش پزشكي و      درمان و  ،هاي ستادي وزارت بهداشت    كارشناسان حوزه  -2
  .باشند به استفاده از اين تسهيالت نمي

مراكـز آمـوزش عـالي بايـد مـدنظر        وهـا  دانشگاهطرف  از،  اي كه در آن قصد ادامه تحصيل دارند        شتهمرتبط بودن پست سازماني كارشناسان با ر       -3
  .قرارگيرد

مراكز آموزش عالي كـشور هـيچ تعهـدي در قبـال       و ها  دانشگاهالتحصيلي   وق استفاده نمايند، پس از فارغ     فچنانچه كارشناسان مربوطه از تسهيالت       -4
 گونـه  ايـن لـذا موافقـت بـا ادامـه تحـصيل           . ساير موارد درخواستي از طرف كارشناسـان را نـدارد          پست سازماني و  تغيير   تبديل وضعيت، ارتقاء و   

  .گردد  بعنوان نوعي اعالم نياز از سوي دانشگاه يا دستگاه مربوطه محسوب نميان،داوطلب
آخـرين حكـم     بـه انـضمام تـصوير      و  صـادر  تگاه مربوطـه   دسـ  رئيس محل خدمت يا   دانشگاهمعاون آموزشي   ء   به امضا  منحصراً دها باي  نامه معرفي -5

  .به اين سازمان ارسال گردد 20/5/89حداكثر تا كارگزيني 
بـه  ) سـال سـابقه خـدمت      5 حداقل( يا مدت مذكور    و مشخصآنان  ارسالي   حكم   تصوير  در د باي  قراردادي سنوات اشتغال به كار كارشناسان     :تبصره

  .نامه ارسال گردد اصل آن به ضميمه معرفي يده ورئيس اداره كارگزيني ذيربط رس تائيد
هـاي   موريـت أتواننـد از م  گونه كارشناسان نمي لذا اين. باشد مي پذير وقت اداري امكان خارج از در شبانه و پيام نورهاي  دوره ادامه تحصيل فقط در  -6

  .تحصيلي استفاده نمايند
  . حدنصاب نمره گزينش آزاد در رشته مورد نظر%90كسب  -7
. باشـد  سـوي ايـن سـازمان مـي     باشند، منوط به معرفي نهـائي از     دسته از داوطلباني كه داراي حدنصاب نمره در امتياز مذكور مي           ادامه تحصيل آن   -8

  .معرفي رسمي از سوي اين سازمان به عنوان قبول شده نهائي موضوعيت ندارد قبل از بديهي است، ادامه تحصيل اين افراد تا
 پذيرنده دانـشجو بـا      مؤسسه سوي ازصورتي انجام خواهد شد كه موافقت نامه پذيرش          رفي نهايي پس از تعيين ظرفيت براي پذيرش، در        ضمناً مع  -   

  . به اين سازمان واصل گردد آموزش عالي مربوطهمؤسسهيا رئيس   تحصيالت تكميلي وتامضاء معاونت آموزشي، معاون
  . نسبت به پرداخت شهريه داوطلبان ندارندمراكز آموزش عالي تعهدي  وها دانشگاه -9
  
  : وزارت آموزش و پرورشكاركنان  امتياز شرايط استفاده از  ) ه
  مؤسـسات ،   خـاص  شرايط   داراي ،  بورسيه ،»شبانه« نوبت دوم   ي تحصيلي ها  محلكدرشته   بجز(  ي تحصيلي ها  محل  كدرشته  از  يك هر در   كه ييآنجا از

 هـاي جغرافيـاي سياسـي و       بجزگـرايش ( 1102،  1101 : امتحـاني   هـاي   كدرشـته   از  يك هر )حضوري و مجازي    نيمه الملل، بين ، غيرانتفاعيغيردولتي و   
گرايش مـديريت   بجز( 1117، 1116،  )اهل تسنن    براي  فقط (1115،  1114،  1113،  1112،  1111،  1108،  1107،  1106،  1105،  1104 ،)نظامي

، 1203، 1202، 1201، 1142، 1140، 1139، 1134، 1133، 1126، 1124، 1123، 1121، 1120، 1119، 1118 ،)ريزي آموزش عـالي    و برنامه 
 ،)اي هــسته هــاي تــسليحات و گــرايش بجــز( 1272 ، 1267، 1264، 1263 ، 1259، 1257، 1251، 1209، 1208، 1207، 1206، 1205، 1204
ــرايش ( 1285، 1284، 1283، 1277، 1276 ــيمي گ ــي ش ــو -مهندس ، 1309، 1308، 1307، 1306، 1305، 1303، 1302، 1301 ،)ژيبيوتكنول
، )معماري منظر  معماري و هاي   گرايش( 1352،  1351،  1350،  1327،  1326،  1325،  1322،  1317،1319،  1315،  1314،  1313،  1312،  1311
 وزارت  كاركنـان   امتيـاز    عنـوان   بـه اضافه    يتظرف نفر يك 1415  و )معماري   تكنولوژي بجز (1361 ،1360،  1359،  1358 ،)سيما  توليد بجز( 1357

 داراي پـست  پـرورش  مـوزش و آواجـدين شـرايط وزارت    ويژه   1415  و 1142،  1126 هاي  ضمناً كدرشته  شود،   مي   داده  اختصاصپرورش   آموزش و 
 لـذا موافقـت شـده اسـت،        هـا    رشته اين خاص سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت با ادامه تحصيل آنان در             كه براساس نياز  باشد  مرتبط مي 
  در  عالقـه   تقـدم   ترتيب به ورا انتخاب  مربوط   امتحاني رشته موجود در يها محل  كدرشته  يا  محل كدرشتهتوانند  مي،    فوق  امتيازواجد شرايط     داوطلبان

ذيـل   در اند و نموده  مشخص اينترنتي نام  ثبتدر تقاضانامه    خود را     مندي  عالقه   كه   داوطلباني   از بين    است  بديهي. اينترنتي درج نمايند     رشته   انتخاب  فرم
درج شـده    »بلـي «  كلمـه  )اينترنتـي ( اوليه كارنامه نتايج  ي در نام  ثبتبند يك مشخصات      مندرج در  پرورش آموزش و  وزارت   كاركنانقسمت وضعيت   

 اختـصاص  امتيازآزاد،   گزينش صد  در صد   حدنصابداشتن  صورت در شوند،  مي شرايط تلقي  واجد  عنوان  به پرورش  و  آموزش   وزارت  طرف از واست  
ـ    انتخـاب   مـذكور   امتيـاز  از الذكر هاي امتحاني فوق   كدرشته  يها  محل  كدرشته در توانند   مي  داوطلباني  ديگر  عبارت به . فت يا خواهد داراي   كـه  دنماين

  :شرايط ذيل باشند
  .باشندحال اشتغال بكار  در  پرورش  و  آموزش وزارتو يا پيماني )  آزمايشي-يقطع(   رسمي استخدام در) الف
  .با توجه به كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند) ب
يـا رشـته تـدريس    و ) آمـوزش و پـرورش   حسب نياز (كارشناسي  در دوره   قبلي   تحصيلي  ارشد با رشته     كارشناسي  هاي   در دوره    آنان   تحصيلي  رشته) ج

  .باشد مرتبطو يا پست مورد تصدي آنان ) نيمه وقت-تمام وقت(موظف 
 نـام و   دي كه افراد مجوز ثبت    ارمو باشد مگر در   نياز ممنوع مي  د  غير مور  هاي غير مرتبط و    پرورش در رشته    وزارت آموزش و   كاركنانادامه تحصيل   ) د

  . پرورش محل خدمت كسب نموده باشند ريزي سازمان آموزش و نامههاي غير مرتبط را از شوراي بر ادامه تحصيل در رشته
در امتيـاز  ايـن   گيرد، لذا قبولي افراد فاقد شـرايط كـه بـا اسـتفاده از               واجد شرايط تعلق مي    آموزش و پرورش   وزارت   كاركنان صرفاً به    فوق امتياز -1

 .هد شدو به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخوالغو شده آزمون پذيرفته شوند 
ممنـوع   )ايثارگران مطابق با ضوابط مربوطه     به جز ( دولتان  كنموريت آموزشي به كار   أ اعطاي م   قانون مديريت خدمات كشوري،    61ماده  براساس   -2

  . باشد مي
 آموزش عالي   سساتمؤ  و ها  دانشگاه  پذيرفته شده در   واجدين شرايط وزارت آموزش و پرورش      نام  ثبتپس ازاعالم نتايج آزمون كارشناسي ارشد،        -3

  مـورخ  21/8798/610 ضميمه شيوه نامـه شـماره        ) درج شده است   8نمونه فرم در صفحه      (»3« با ارائه فرم شماره    مربوط براساس ضوابط فوق و    
رايط براي افرادي كه حـائز شـ       نامه ديگر  نوع معرفي  لذا صدور هر   شود، پرورش محل خدمت داوطلبان انجام مي      طرف اداره آموزش و     از 6/8/88

  . استممنوع نيستند 
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  : اتباع خارجي) و
 جلـسه   27/7/88مصوبه مـورخ    فناوري و    تحقيقات و   شوراي بورس دانشجويان وزارت علوم،     12/8/88 مورخ   71698/12/41نامه شماره   براساس  

 )هـاي كارشناسـي ارشـد داخـل        دوره (درآزمون ورودي تحصيالت تكميلي   ) غيرايراني (خارجيشركت اتباع     و نام  ثبت ،كارگروه دانشجويان غيرايراني  
و ) 1 دفترچـه شـماره      3 مندرج در صفحه  ( و رعايت موارد مطرح شده       ضوابط تعيين شده توسط وزارت كشور      شرايط و  دارا بودن    به شرط  1389سال  

  .باشد شروح ذيل بالمانع ميمضوابط  شرايط وساير به شرط دارا بودن 
  :باشد زير مي منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر اتباع غيرايراني مقيم ايران نام ثبت -1

  .باشد  گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش ماه مي-1-1
  . دفترچه پناهندگي سياسي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-2-1
  .مهاجرين خارجي وزارت كشور  صادره از اداره كل امور اتباع و1389ل  كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سا-3-1
  .دار مرحله چهارم آمايش صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور  برگ خروج از كشور مدت-4-1

) فرزندان داراي اقامـت قـانوني دانـشجو        سر و به استثناي هم  (جمهوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذيرفته شدگان             -2
  .ندارد

  . كارشناسيهاي مختلف التحصيالن رشته  مندرج در گواهي نامه موقت يا مدرك رسمي فارغ14 دارا بودن حداقل معدل كل -3
  . رفتار خواهد شدمقررات مربوطمطابق باشند  داراي مغايرت معدل ي كهبا داوطلبان ـتبصره 

و  هـا   دانـشگاه ي  هـا   محل كدرشتهتوانند   باشند منحصراً مي   كه با توجه به نمرات علمي مكتسبه مجاز به انتخاب رشته مي           ) ر ايراني غي( اتباع خارجي    -4
 آمـوزش عـالي   مؤسـسه صـورت وجـود     در( جـدول ذيـل    ي ممنوعه منـدرج در    ها  شهرستان ي غير از  ها  شهرستان آموزش عالي واقع در      مؤسسات

  .را انتخاب نمايند) ناسي ارشدپذيرنده دانشجو دردوره كارش
به داليل موجه قادر به عزيمت به كشور متبـوع خـويش نباشـند،               دسته از دانشجوياني كه بنا     آن ان دفترچه پناهندگي سياسي و    گبه استثناي دارند   -5

اخـذ   كشور و  يفات قانوني خروج از    آموزش عالي كشور منوط به انجام تشر       مؤسسات و   ها  دانشگاه شدگان در   وادامه تحصيل ساير پذيرفته    نام  ثبت
اي كـه   باشند، برابر شيوه نامه ذرنامه تحصيلي نميگهاي واجد شرايط قانوني كه داراي  اين ورودي بنابر .باشد گذرنامه با رواديد تحصيلي معتبر مي  

در اولـين   د شـد، پـذيرش اوليـه شـده و     آموزش عالي كشور ابـالغ خواهـ  و مؤسسات  ها  دانشگاهبه   فناوري تهيه و   توسط وزارت علوم، تحقيقات و    
صـدور    بديهي است پس از انجام تشريفات قـانوني خـروج از كـشور و              .گردد سنوات اعطا مي   نيمسال تحصيلي به آنان مرخصي بدون احتساب در       

  . قطعي خواهد شدنام ثبتنيمسال بعدي طبق ضوابط از دانشجو  اخذ رواديد تحصيلي در گذرنامه و
 هـاي خـاص كـه در     برخي رشـته   هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و             رشته رايراني در  پذيرش اتباع غي   -6

  .باشد  ممنوع مي،گردد هاي انتخاب رشته ذكر مي دفترچه
  .باشند  اسالمي ايران مجاز به شركت در آزمون ميجمهوري منحصراً اتباع غير ايراني مقيم -7
اي، مهندسـي تـسليحات، مهندسـي فنـاوري      ، مهندسـي هـسته  )اي گـرايش هـسته  (فيزيك : هاي غيرايراني مجاز به انتخاب و تحصيل در رشته       اتباع   -8

 گـرايش صـنايع پـااليش،   (، مهندسـي شـيمي   )هـا  كليـه گـرايش  (، مهندسي هوافضا )گرايش امنيت اطالعات، امنيت شبكه، مخابرات امن (اطالعات  
، )هوانوردي، خلباني، مراقبت پرواز، نمـايش و نگهـداري هواپيمـا          (، مهندسي نگهداري هواپيما     )دني، گاز، عمليات پتروشيمي   پتروشيمي، شيميايي، مع  

هاي نظامي، علوم و فنون هوانـوردي، خلبـاني هليكـوپتر، مهندسـي تعميـر و               الكترونيك هواپيمايي، مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي، تكنيك حوزه        
   . باشند اطالعات نظامي، اويونيك هواپيما، علوم نظامي، ناوبري و فرماندهي كشتي، مديريت و كميسر دريايي نمينگهداري هليكوپتر، 

ملـزم   1389سـال   ) هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل      دوره( آزمون ورودي تحصيالت تكميلي   هاي روزانه    دورهشدگان غير ايراني      كليه پذيرفته  -9
 صورت عدم رعايـت ضـوابط، قبـولي ايـن          بديهي است در   .بود فناوري خواهند  تحقيقات و  علوم،   بق مصوبات وزارت  به پرداخت شهريه تحصيلي ط    

  .لغو خواهد شدشدگان  پذيرفته دسته از
    

  1389در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  براي انتخاب محل تحصيل اتباع خارجي ممنوعه مناطقجدول 
  مناطق ممنوعه استان  نام استان
  .باشد مياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع   آذربايجان شرقي
  .باشد ميشهرهاي مرزي استان ممنوع  اقامت اتباع افغاني درسطح استان وكليه اتباع خارجي در  آذربايجان غربي

و نمـين ممنـوع      ار، گرمـي، مـشكين شـهر      سو آباد، بيله  ي پارس ها  شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در              اردبيل
  .باشد مي

شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخـش مركـزي اصـفهان، دهاقـان، نـائين،               ي نطنز، فريدن، فريدون   ها  شهرستاناتباع افغاني در    اقامت    اصفهان
  .باشد مي  ممنوع  ابوزيد  گلپايگان، اردستان و

  .باشد مي شهرهاي مرزي ممنوع ودهلران ي مهران، ها شهرستانت كليه اتباع خارجي در اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقام  ايالم
  .باشد مي گناوه و مهمانشهر دالكي ممنوع ،ي ديلمها شهرستاناقامت اتباع افغاني صرفاً در   بوشهر

  .باشد مياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع   بختياري چهارمحال و
  .باشد مياقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع و ي فردوس، سرايان و شهرهاي مرزي ها شهرستانليه اتباع خارجي در اقامت ك  خراسان جنوبي
  .اشدب ي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع ميها شهرستاناقامت اتباع افغاني در   خراسان رضوي
  .باشد عراقي در سطح استان ممنوع مي فغاني واقامت اتباع ا  خراسان شمالي

  خوزستان
ي آبادان، خرمشهر،   ها  شهرستاناقامت و تردد اتباع خارجي در       ). باشد  ميممنوع   1/4/89تاريخ   از(اقامت اتباع افغاني در سطح استان       

اسـاس   خرمشهر بر ي آبادان وها هرستانشضمناً اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در           .باشد ميآزادگان ممنوع     دشت
  .باشد مي بالمانع 1310قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال 

  .باشد ميمجاز تباع عراقي اقامت ا زنجان و خدابنده براي يها شهرستان و صرفاً باشد ميسطح استان ممنوع  اقامت اتباع افغاني در  زنجان
آمـايش معـراج يـك، منطقـه         ي شاهرود، دامغان، منطقه گرمسار، ورودي قصر بهرام، مركز        ها  شهرستاناء   به استثن  اقامت اتباع خارجي    سمنان

  .باشد ميساير شهرهاي استان بالمانع  آمايش يك و دامغان از جاده جندق به طرف مركز
  زي مر  هاي بخشو  زهك   ي زابل، ها  شهرستاناع خارجي در    اتب تردد اقامت و  .باشد  ميدر كل استان ممنوع     عراقي   اتباع افغاني و  اقامت    سيستان و بلوچستان

  .باشد ميچابهار ممنوع  ي خاش، ايرانشهر، سراوان وها شهرستان
  .باشد ميي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خنج ممنوع ها شهرستاندر اتباع افغاني اقامت   فارس
  .باشد تان قزوين، براي اتباع افغاني ممنوع مياقامت در كل استان به استثناء شهرس  قزوين
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  1389ادامه جدول مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع خارجي در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 
  مناطق ممنوعه استان  نام استان

هـاي بانـه و مريـوان و همچنـين      ز و شهرستان  اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سق                كردستان
  ).به استثناء مهمانشهرها(باشد  شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

  . باشد هاي شهربابك، منوجان، بافت و عنبرآباد و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي اقامت اتباع افغاني در شهرستان  كرمان
  .باشد ر سطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مياقامت اتباع افغاني د  كرمانشاه
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  و بويراحمد كهگيلويه
  .باشد ميي گرگان و گنبد ممنوع ها  شهرستان غير از،كل استان دراتباع افغاني اقامت   گلستان
  .باشد ميستان ممنوع سطح ا اقامت اتباع افغاني در  گيالن

  .باشد ميسطح استان ممنوع  اقامت اتباع افغاني در  لرستان
  ).باشد مي كل استان ممنوع 1/4/89تاريخ  از (باشد ميي غربي استان ممنوع ها شهرستانكليه  اقامت اتباع افغاني در  مازندران
توابـع اراك ممنـوع      بخـش خنـداب از     كميجان و  محالت، زرنديه،  د،شازن خمين، تفرش، ي آشتيان، ها  شهرستاناقامت اتباع افغاني در       مركزي

  .باشد مي
 كل استان   1/4/89تاريخ   از(باشد    ميآباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع         ي كيش، حاجي  ها  شهرستانعراقي در    اقامت اتباع افغاني و     هرمزگان

  ).باشد ميممنوع 
  .باشد ميسطح استان ممنوع  اقامت اتباع افغاني در  همدان

  .باشد ميي خاتم و بافق ممنوع ها شهرستاندر اتباع افغاني اقامت   يزد
  : مهماتتذكر* 

  .باشد هاي تهران و قم بالمانع مي ايراني در استان اقامت اتباع غير )1
 اين مناطق و همچنين اتبـاع بيگانـه       ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مناطق فوق، شامل ساكنين مهمانشهرهاي ويژه اتباع خارجي مستقر در                  ) 2

  .گردد اند و ثبت ازدواج آنان به تأييد وزارت كشور رسيده است، نمي مقيم، كه با زنان ايراني ازدواج نموده
اسـكان اتبـاع    سوادآموزان خارجي كه بنا به دالئل موجه مجاز به اقامت در مناطق ممنوعه تردد و             آموزان و  دسته از دانش   ادامه تحصيل آن    و نام  ثبت )3

 و) اقامت اتباع خـارجي  استان ممنوعه براي اسكان و ( مهاجرين خارجي استانداري   نامه اداره كل امور اتباع و      اساس معرفي  بر باشند، صرفاً  خارجي مي 
   .پذيرد اين شيوه نامه انجام مي بند الف بر مبناي يكي از مدارك اقامتي مندرج در

  

  : و مؤسسات ها دانشگاه هاي كارشناسي رتبه اول دوره) ز
ـ        9 تا   5 نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت       4 تا   1 ظرفيتبه ترتيب براي      اين دفترچه  مندرج در   ظرفيت  بر  عالوه  9يش از    نفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت ب
و  هـا  دانـشگاه   كارشناسـي   دوره   اول بـه  رت التحـصيالن  فـارغ   بـه  )  شرايط خـاص    و بورسيه  يها  محل  كدرشته بجز( محل  كدرشته هر در   ظرفيت؛   3نفر،  

 شوراي اسـتعدادهاي    31/2/1386 مصوب(  كارشناسي   دوره   اول   رتبه  التحصيالن   فارغ   تحصيل   ادامه  نامه  آيين  مفاد   براساس   كه   عالي   آموزش  مؤسسات
 آموزش عالي اعالم شده     و مؤسسات  ها  دانشگاهبه  اوري  فن  و  تحقيقات ،   علوم  وزارت توسط   31/6/88 مورخ   3536/21درخشان كه طي ابالغيه شماره      

 مـورخ   712/21بـر اسـاس صورتجلـسه شـماره         (  الزم    علمـي    نمـره   حدنـصاب   احراز  صورت در اند،   نموده  شركت و   نام  ثبت   آزمون  اين در كه   )است
  داده  تخصيصذيل   7 تا 1 هاي   تبصره  شرح   به  ششرايط گزين  سايرو  ) كاهش يافت % 80 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، حدنصاب به        6/2/89
 . شود مي

آموختگـان دوره كارشناسـي      بـراي دانـش    آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسـته هـشت نيمـسال،           مدت تحصيل براي دانش    حداكثر -1  تبصره
ضمناً به لحاظ ميـانگين كـل،        و باشد  ميده نيمسال    نوردانشگاه پيام   حضوري و    هاي نيمه  دورهآموختگان   براي دانش  نيمسال و  اپيوسته چهار ن

بـراي دانـشجويان    (  محـل تحـصيل خـود      مؤسـسه  هـم ورودي در    دانشجويان هم رشته و    مقايسه با  باالترين ميانگين در   حائز داوطلب بايد 
  .باشد) سطح كشور كليه واحدها و مراكز در در دانشگاه پيام نور

هـاي آموزشـي      التحصيالن رتبه اول كليه رشته      رشته، از بين فارغ    هرسال به ازاي هر    در بار يك  عالي موظفند   آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه -2  تبصره
را كـسب   كلمعدل كه باالترين  ار فقط يك نفر تحصيل آنها نگذشته باشد تاريخ فراغت از سال از دو بيش از  كـه در مقطع كارشناسي   خود

  .معرفي نمايند موزش كشورسازمان سنجش آ به مقررموعد  باشد دركرده 
هـاي   دوره  مقطـع كارشناسـي در      دانـشجويان  شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخـشان          3/9/88 مـورخ    8904/21براساس نامـه شـماره       -3  تبصره

سهيالت توانند از ت   هاي فوق شده باشند مي     سراسري اين سازمان وارد دوره     طريق آزمون كنكور   بين الملل چنانچه از    حضوري، مجازي و   نيمه
  .شوند مند رتبه اولي بهره

  و فنـاوري    تحقيقات ،  به وزارت علوم     وابسته  غير  علمي  و مراكز  ها  دانشگاهساير  و  اسالمي آزاد دانشگاه ،  پزشكي   علوم  يها  دانشگاه   دانشجويان -4  تبصره
 .مند شوند  بهره نامه  آيين اين  توانند از مزاياي نمي

 ايـن    مزايـاي  از تواننـد   مـي ن نيـستند،   رشـته   انتخـاب  بـه  مجـاز  اوليه   كارنامه  براساس  كه   كارشناسي   دوره   اول   رتبه   جوياندانش از  دسته نآ -5 تبصره
 .شوند مند بهره  نامه آيين  

 ، در  قبـولي   عـدم   و در صورت نامي   ثبت  هسهمي  با   انتخابي  هاي اولويت  از  هريك در  ابتدا   نهايي  درگزينش ،   اول   رتبه  التحصيالن   از فارغ   يك ر ه -6 تبصره
   پذيرفتـه    اول   رتبه  امتياز با و  نشود   پذيرفته  نامي   ثبت  سهميه در   اول   اولويت در داوطلبي   چنانچه   است بديهي .شوند  مي   گزينشلاو  رتبه امتياز
   كـه   درصورتي( ها اولويت ساير  در   ترتيب   همين   به   وي  يتوضع ،   قبولي   عدم  صورت در ضمناً .شد  نخواهد  بررسي وي   بعدي   هاي اولويت،  شود

 . شد  خواهد بررسي ) باشد كرده  انتخاب  را بعدي  هاي  اولويت داوطلب
   ورودي  مـون آز  در   شـركت   طريـق  از و   داوطلبـان  سـاير   هماننـد    آنـان    تحـصيل    نشوند، ادامه    پذيرفته   اول   رتبه امتياز   به   با توجه    كه   افرادي -7 تبصره

 . بود  بعد ميسر خواهد سنوات)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(   تكميلي تحصيالت
  مندرج(رتبه اول     ييديهأ ت  فرمضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان بر اساس مندرجات            كه شد خواهند  گزينش اول رتبه   امتياز در افرادي: تذكر* 

منحصراً از طريـق     7/5/89 تاريخ تا حداكثر   آنان حصيلت   محل  عالي  آموزش  مؤسسهعاونت آموزشي دانشگاه و يا      توسط م  )157 در صفحه 
ضمناً مـشموالن ايـن     .  لحاظ نخواهد شد     آنان   براي   اول   رتبه   سهميه  اينصورت غير  در  است   بديهي .گردد   واصل   سازمان  ه اين بپرتال اينترنتي   

 دو سال   به عبارت ديگر  (مند شوند    تسهيالت آن بهره   از بار زمان تحصيل صرفاً براي يك     طي مدت دوسال پس از     كثرحدا  مجازند نامه  آيين
  .)التحصيلي آنان نگذشته باشد از زمان فارغ



 5 صفحه

 : آزمون  اوليه  نتايج  اعالم كارنامه) ح
  از يـك  هر براي ،1389  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته كارشناسيهاي  دوره (  تكميلي  تحصيالت  ورودي آزمون  در كننده   شركت   داوطلبان   منظور آگاهي   به

بـا توجـه بـه ضـرايب        ( ، رتبه داوطلب بـدون سـهميه      سهميه  در  داوطلب  ، رتبه   كل   ، نمره   اكتسابي  ، نمرات   نامي   ثبت   اطالعات  حاوي  اي    كارنامه  داوطلبان
از طريق پايگـاه       تحصيلي  يها  محل  كدرشته   منظور انتخاب   بهسهميه   در   آزمون  و نتيجه  سهميه  در  مجاز   رتبه  آخرين ،)مندرج در رشته امتحاني ذيربط    

نامه،  نام، شـماره شناسـ      و نام خانوادگي ( با وارد كردن شماره داوطلبي و درج مشخصات فردي         www.sanjesh.org :اينترنتي اين سازمان به نشاني    
اين كارنامه تنها از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده              كه  الزم به ذكر است      .استقابل مشاهده   ) نام پدر   و سال تولد 

 .دباش مي
ه هر دو رشته امتحـاني اصـلي يـا رشـته           مربوط ب (، در يك كارنامه     اند   نموده   شركت   امتحاني  كدرشته در دو      كه  داوطلبانياطالعات علمي    :تذكرمهم* 

 .باشد يت ميؤقابل راينترنتي سازمان مشخص و در سايت ) امتحاني اول و رشته امتحاني دوم
 :دباش مي ذيل  شرح داوطلبان به از يك هر  براي 1389 سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه   اطالعات:  كارنامه مندرجات

  
  :ينام ثبتمشخصات  ) ح-1
جـنس، شـماره     نام خانوادگي و نام،   شماره پرونده،     شامل   ترتيب  به) طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي   (   داوطلب  نامي   ثبت  مشخصات »الف«در رديف    

و ) آزمايـشي -قطعي(ني كه كارشناس رسمي     براي آن دسته از داوطلبا    ( آموزش و پرورش  كارشناس   ، ارگان كد ،نامي   ثبت  سهميهشناسنامه، سال تولد،    
اند، در ذيل كلمه كارشـناس   ي اينترنتي نسبت به عالمتگذاري بند مربوط اقدام نمودهنام ثبتاند و در تقاضانامه  يا پيماني وزارت آموزش و پرورش بوده    

مقطع ل اخذ مدرك كارشناسي، نام رشته تحصيلي         مح مؤسسه، نام   ماه اخذ مدرك كارشناسي    سال و  ،) درج شده است   » بلي «، كلمه   آموزش و پرورش  
  . ت اس  شده درج )فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته مربوط به دانشجويان و(كارشناسي، معدل كارشناسي، معدل كارداني 

  
  :اطالعات رشته امتحاني اول ) ح-2
 . است  شده درج ) -33/33 و 100(ه فاصل درس نمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب درو نام دروس امتحاني و ،1 در رديف -1

  يـك    چنـد درصـد از نمـره     داوطلـب   كـه   است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  و اين  گرديده  درج  درصدي بصورت   هر درس    خام  هاي   نمره :1  تبصره
  معنـي    بدين   خارجي   زبان  ، در درس  80   خام  مثال نمره .   است   آورده  دسته   غلط، ب   هاي  پاسخ   منفي   از كسر نمرات    را پس  )  درس  يك ( آزمون

 .   است  داده ، پاسخ  منفي  از كسر نمرات  را پس  خارجي  زبان االتؤس% 80 فرد خواهد بود كه
  منفـي   و   مثبـت    نمـرات   ز محاسبه  ا   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 هاي پاسخ  از حاصل
   . است  شده  درج»سفيد«   مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك االتؤ از س يك  هيچ  به  داوطلب  كه  درمواردي:3  تبصره
 و   مثبـت   نمـرات   از محاسـبه   پـس   كـه   است  آن  منزله ، به  گرديده  درج  عدد منفي صورته ب   درس  در يك داوطلب   خام   نمره  كه    در مواردي  :4  تبصره

  . است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده هاي پاسخ  از  حاصل منفي
 . است  شده  درج)اصلي( امتحاني اول ، شماره داوطلب در رشته2در رديف  -2
 .   است  شده درجداوطلب  )اصلي(، كد و نام رشته امتحاني اول 3در رديف  -3
 ارشـد     كارشناسـي   هـاي   دوره (  تكميلـي    تحـصيالت    ورودي  ضـوابط آزمـون     شرايط و    كليه   براساس   اينكه  نظر به : 4مفهوم مندرجات جدول شماره      -4

) انـد   گرفته  قرار  ظرفيت برابر  چند  رديف در    كه  افرادي( افراد    و فقط اين    برابر ظرفيت استخراج    چند   اسامي  ابتدا فهرست ،  1389سال   ) داخل ناپيوسته
ـ      مـي    معرفي  عملي ياتشريحي    آزمون  در  ، شركت   عمومي صالحيت بررسي  :شامل    مختلف   مراحل  برايو   خواهند بود      رشته  به انتخاب  مجاز ذا گردنـد، ل

  .  است  شده  مشخص  جدول اين درهرگرايش رشته امتحاني،  در شده مذكور  انجام  علمي  گزينش  براساسوضع علمي داوطلبان 
هايي كـه داراي چنـد       رشته در( رشته امتحاني انتخابي داوطلب درج شده است       هاي موجود در   اين ستون، شماره گرايش يا گرايش      در: گرايش -1-4

  ).باشد مي 1هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره  هاي درج شده مطابق با شماره ماره شباشد ميگرايش 
در (   هرگـرايش    مربـوط بـراي      بـا ضـرايب      كـه   دروسـي    آزمون  نمره علمي حاصل از    %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 هايي رشته
  هـايي    رشته  براي(  گرايش  و در هر    سهميه  در   امتحاني   رشته  كنندگان  شركت   كليه  بين  در   داوطلب   از رتبه    است   عبارت : سهميه  در   داوطلب  رتبه -3-4

  ).همان گرايش  كل   نمره باشند، براساس  مي  چند گرايش  داراي كه
نظرگرفتن سـهميه    بدون در هرگرايش   دركنندگان رشته امتحاني     كليه شركت بين   رتبه داوطلب در   ست از  ا عبارت:  بدون سهميه  به داوطلب رت -4-4

  .)باشند براساس نمره كل همان گرايش هايي كه داراي چند گرايش مي رشتهراي ب(
  .توجه به سهميه ز به انتخاب رشته در هر گرايش باعبارت است از رتبه آخرين داوطلب مجا:  آخرين رتبه مجاز در سهميه-5-4
ي گرايش مربوط، بر اسـاس ضـوابطي كـه در    ها محل محل يا رشته كدرشتهدر اين رديف، مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب  : نتيجه -6-4

يي از گرايش   ها  محلمحل يا كدرشته     كدرشتهبدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب       . شده است   اين دفترچه راهنما درج شده، مشخص       
سـتون نتيجـه     ه در كصورتي بديهي است در   .درج شده است  » مجاز« كه در ستون نتيجه براي وي كلمه         باشد  ميمربوط به رشته امتحاني     

نتخـاب  درج شده باشد، به منزله آن است كـه داوطلـب مجـاز بـه ا               » غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه       در مقابل گرايش يا گرايش    
  .باشد ميهاي غيرمجاز ن ي گرايش ياگرايشها محل كدرشته محل يا كدرشته

و گـرايش و يـا      امتحـاني    در رشـته     داوطلـب   اكتـسابي     نمـرات    بـه   توجه  با   كه   است   آن   منزله   به »باشيد  مي مجاز«جمله     درج  مفهوم،  5رديف   در -5
   ضوابط و شرايط مندرج     براساسرشته     انتخاب  مجاز به ،  4درجات جدول شماره    و من  مربوط    و سهميه هاي موجود در هر رشته       گرايش

  نـان كلمـه    آ  كارنامـه  5رديـف    باشند در    نمي   رشته   انتخاب   مجاز به    كه   از داوطلباني    دسته   آن  باشد و براي     راهنما مي   دفترچهاين  در  
 .  است  شده درج» نيستيدمجاز «

بـه  . باشـد  ي اينترنتي داوطلب مينام ثبترديف، معدل اعمال شده در گزينش علمي بر اساس معدل مندرج در تقاضانامه  در اين :اعمال شده  معدل -6
  .كارت ورود به جلسه درج گرديده و يا بر اساس درخواست داوطلب اصالح گرديده است عبارت ديگر همان معدلي كه در
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  :  مهم در رابطه با معدلتذكرات
 به اين سازمان اعالم شـده اسـت، معـدل          4 تا   0 كارشناسي آنان بين     دورهي آن دسته از داوطلباني كه معدل فراغت از تحصيل           در اين قسمت برا   ) 1(

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

، مگر اينكـه معـدل ارزيـابي         در نظر گرفته شده است     10اند، حداقل نمره معدل، يعني معدل          در اين آزمون اعالم ننموده     نام  ثبتخود را به هنگام     
  .سال نمايدشده از طرف وزارت علوم را ار

% 20نمايد، از آنجايي كه نمره كـل داوطلبـان بـر اسـاس      بار ديگر توجه آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته را به اين نكته مهم جلب مي         ) 3(
 در  زيـرا ،  دهنـد  نمره آزمون محاسبه گرديده است، پس الزم است داوطلبان يكبار ديگر معدل خود را مورد بازبيني قـرار                 % 80و   تراز   نمره معدل 

 اوليه در اين آزمون در تقاضـانامه  نام ثبتد، بايد عيناً همان معدلي را كه به هنگام نشدگان نهايي قرار بگير  در رديف پذيرفته  ان  صورتي كه داوطلب  
  . آموزش عالي محل قبولي خود ارائه نمايدمؤسسه اينترنتي درج نموده، به ينام ثبت

  
  :توجه

، كارنامه درمعدل اعالم شده    در صورتي كه    ) اينترنتي( كارنامه نتايج اوليه  بررسي   پس از باشند،    مجاز به انتخاب رشته مي      كه داوطلبان دسته از  آن -1
بـه  . به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به تغيير معدل خود اقـدام نماينـد  در زمان انتخاب رشته  الزم است باشد، ميمعدل واقعي آنان ن   

كـه در زمـان     التحـصيلي و دانـشجوياني       التحصيالن معدل كل اكتسابي را بر اساس معدل منـدرج در گواهينامـه فـارغ               زم است فارغ  ديگر سخن ال  
 تـاريخ  تـا  را معدل واحـدهاي گذرانـده خـود       ،شوند  التحصيل مي    فارغ 31/6/1389 و تا تاريخ     اند  بوده دانشجوي سال آخر   در اين آزمون     نام  ثبت
زماني مشخص شود داوطلـب معـدل واقعـي          هر بديهي است در   .سايت سازمان ويرايش نمايند    رد رقم اعشار  دو  و تا  20 تا 0 بر مبناي  31/6/88
 سـال بعـد محـروم       كه باشد، از اين آزمـون و آزمـون        ...) دانشگاه و  حين تحصيل در   شدن، پذيرفته ،نام  ثبت( اي  مرحله هر را كتمان نموده، در    خود

  .گرفت  صورت نخواهد با ويسوي اين سازمان هيچگونه مساعدتي از وراضي از وي سلب گونه اعتخواهد شد و حق هر
و معدل واقعي آنان بيشتر از معـدل منـدرج          باشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض دارند              ضمناً داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي        -2

 دفترچه راهنماي شماره يك     28همانند فرمي كه در صفحه      (ارسال تصوير گواهي معدل تائيد شده       يستي منحصراً با    با  شد، مي با  ميدر كارنامه اوليه    
 به آدرس تهـران     پيشتاز از طريق پست     31/3/89كارنامه نتايج اوليه حداكثر تا      تصوير كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به همراه         و  ) درج گرديده 

مكاتبـه نماينـد، تـا پـس از          1389 واحد تحصيالت تكميلي سال      –نام     اداره ثبت  -ر  سازمان سنجش آموزش كشو    15875 -1365صندوق پستي   
  .پذير نخواهد بود بررسي اقدام الزم توسط اين سازمان صورت پذيرد، در غير اينصورت هيچگونه اقدام ديگري پس از تاريخ فوق امكان

  
  

  :اطالعات رشته امتحاني دوم ) ح-3
 5 و   4،  3،  2،  1هـاي    رديـف  با ايـن تفـاوت كـه در        ،باشد  ميابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول         اطالعات درج شده در اين قسمت مش      

، وضعيت علمي داوطلب در هر گـرايش و   دوماطالعات مربوط به رشته امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته امتحاني          
  .اند، درج گرديده است اي اطالع داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نمودهوضعيت انتخاب رشته داوطلب بر

  
  :  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب )ط

 :گيرد  مي  زير انجام  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي هاي در گروه  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب
اختيـار   در www.sanjesh.org : به نـشاني از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان        دفترچه  ين ا   همراه   به   تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  فرممنحصراً   -1

  بـا   اسـت   الزم داوطلبـان  لـذا  .شـود   مـي  باشند، قرارداده مي رشته   انتخاب به مجاز  اوليه   نتايج   كارنامه 5 رديف    اساس  بر   كه  داوطلباني  از   دسته  آن
هـاي روزانـه، نوبـت        دوره از  عالقـه   مورد  يها  محل  كدرشته  انتخاب   به  نسبت،   تكميلي  تحصيالت   ورودي  راهنماي آزمون هاي    دفترچه   دقيق  مطالعه

هـاي داراي   چنين رشـته هم والملل  هاي بين ، دوره هاي مجازي ، رشته آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نورمؤسسات، نيمه حضوري،   )شبانه(دوم  
 و اقـدام  كارنامـه    4 جـدول شـماره    »نتيجـه « عنـوان  توجه به مندرجات ذيل    با  محل  كدرشته) يكصد( 100 تا حداكثريا بورسيه    شرايط خاص و  

 . نمايند درج ، اينترنتيرشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به را انتخابي  يها محل  كدرشته
 دفترچـه  1منـدرج در صـفحه   (   امتحـاني  كدرشـته  66از   يكي در )  اول  امتحاني رشته (  اصلي   امتحاني  رشته  بر   عالوه   كه  داوطلباني از    دسته آن : تبصره

   رشـته  انتخـاب   مجـاز بـه   خـود   اوليه كارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم (5 رديف به توجه با اند و    شده  متقاضي نيز )نام  ثبتراهنماي  
در    رشـته    انتخـاب    فرم   فقط يك   نيز  داوطلبان  از  قبيل   اين  برايضمناً  .  نمايند   رشته  ، انتخاب مذكور   تبصره   براساس   دارد كه   باشند، ضرورت   مي

  بعـدي   شته ر  يها  محل  كدرشته و )  امتحاني اول   رشته(  اصلي  رشته   يها  محل  كدرشته  تمايل  صورت در  دارد   ضرورت  كهنظر گرفته شده است     
 .  نمايند درجعالقه    اولويت  ترتيب  به، فرمهمين يك  را در)   دوم  رشته امتحاني  كدرشته(

هاي منـدرج در پيـك    مطابق اطالعيه (  شده   اعالم   زماني   برنامه  اساسبراز طريق سايت سازمان،     اينترنتي خود را      رشته  فرم انتخاب  بايد  داوطلب هر -2
 رقمي كه در حكم رسيد است       15 رهگيريصورت انجام صحيح انتخاب رشته كد      بديهي است در   نمايد،    تكميل  )سازماننتي  اينترسايت   سنجش و 

 شـود از   پيشنهاد مي ( نگهداري نمايد  ورا يادداشت   آن   د داوطلب باي  و بودهگيرد كه نشانگر مراحل طي شده        مي طريق سايت در اختيار وي قرار      از
  .) تهيه نمائيدفرم تكميل شده خود پرينت

   تكميـل    بـه    از اقـدام     قبل  آزمون  اين  در  كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  پزشكي  گروه هاي  رشته  در   تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -3
 خـود را      وضـعيت    پزشـكي    و آمـوزش    ، درمان   بهداشت   وزارت   به   تعهد خدمت   لحاظ طرح  از بايد   باشندكه   داشته  توجه   اينترنتي    رشته  انتخاب  فرم

 .  خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت است  بديهي.  باشند نداشتهبراي ادامه تحصيل    و منعي مشخص
   فـرم   تكميـل   بـه    از اقـدام     قبـل    آزمـون    در اين   كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  دبيري  هاي   در رشته    تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -4

  اسـت   بـديهي .  نمايند   خود را مشخص     وضعيت  آموزش و پرورش     وزارت   به   بايد از لحاظ تعهد خدمت       باشند كه   داشته   توجه  اينترنتي   رشته  انتخاب
 .  خواهد بود  داوطلب شخص   عهده  به  آن  عواقب غيراينصورت در 

  قبيـل   در ايـن   شرايط خـاص     داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  همچنين  و  دهنده   بورس  هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  ابط اختصاصي شرايط و ضو   -5
ضـوابط   و شـرايط      مورد بـه     بايد برحسب  ها  محل  كدرشته   گونه  اين   انتخاب از   قبل  داوطلبان لذا  .است درج گرديده     دفترچه   اين  انتهاي    در ها  رشته  

 . نمايند  مربوط توجه  اجرايي هاي  دستگاه اختصاصي
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 پروژه شركت نمايند، لذا ايـن       2 در حداكثر باشند، براساس ضوابط مي توانند      كه مجاز به انتخاب رشته مي      1358 امتحاني    كليه داوطلبان كدرشته   -6
. ينـد و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقـدام نما           روژه   پ 2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر      دسته از داوطلبان در صورت تمايل مي      

، تـشريحي ،  ، علمـي   ضمناً تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمـون        .دمابقي موارد حذف خواهدگردي   بيش از دو مورد     انتخاب  صورت   بديهي است در  
دوشنبه  طريق نشريه پيك سنجش روز      اطالعيه از  بصورت 1360 و   1358،  1357،  1356،  1352،  1351 هاي امتحاني  كدرشته( عملي يا و پروژه
  .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدو سايت اينترنتي سازمان  24/3/89مورخ 

  
داوطلبـان آزمـون     دسـته از    كل كشور، آن   1364 قانون بودجه سال     49 تبصره) الف(ت محترم وزيران به استناد بند       أبراساس تصميم هي   :  مهم  رتذك

 كه داراي آزمون   1360 و   1358،  1357،  1356،  1352،  1351هاي امتحاني    ت تكميلي مجاز به انتخاب رشته دركدرشته      تحصيالورودي  
 قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط نـسبت بـه پرداخـت هزينـه برگـزاري                    بايد ،باشند  مي عملي يا  تشريحي، پروژه و   علمي،
 000/76در صورت تمايل به شركت در دو آزمون مبلـغ            (آزمون براي هر تومان  و هشتصد    ارمعادل سه هز   ريال 000/38 مبلغ    به آزمون
قابل پرداخت در   (ايران  ركزي جمهوري اسالمي    داري كل نزد بانك م      خزانه 748به حساب شماره     )تومانو ششصد   هزار  هفت  معادل  ريال  

هنگـام ورود بـه جلـسه آزمـون         بـه   براساس اطالعيه توزيع كارت،       و قبض پرداختي را    اقدام) كليه شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور       
  .تحويل نمايند

  
   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي  فرم )ي

  :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته
صورت عالمتگذاري در    نمايند كه در   بندهاي ذيل را مشاهده مي    مجاز به انتخاب رشته،     به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان           

 در ،   نمـوده   كتمـان  عمداً يا سهواً      را قي حقاي   داوطلب  كه  شود   مشخص  زمان هربديهي است   . شود به آنها اجازه انتخاب رشته داده مي       يكي از اين موارد   
حـق هرگونـه اعتراضـي از وي سـلب           و شـد   خواهـد   محـروم  د بعـ    سال  آزمون  و  اين آزمون  ازكه باشد،    ...) و      تحصيل  حين ،  شدن  پذيرفته(  مرحله هر
  .گردد مي

  □. باشد ميييد أ تدمور) محل تحصيل دوره كارشناسي معدل، رشته و(اطالعات فوق  - 1
 □. داراي مغايرت است ييد نبوده وأ تدمور) محل تحصيل دوره كارشناسي معدل، رشته و(اطالعات فوق  - 2

را عالمتگذاري نمايند به آنها اجازه اصالح و ويرايش معدل و دانشگاه محل تحصيل داده شده و پـس از                    در صورتي كه داوطلبان بند دوم       : تبصره
  .  شددويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواه

زمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات         هاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايگاه اينترنتي اين سا              فرم انتخاب رشته  
 لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شـماره        ،باشد  يت مي ؤباشند، قابل ر     كارنامه مجاز به انتخاب رشته مي      5رديف  

ي هـا   محـل  كدرشـته ، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نـسبت بـه ثبـت              اوليه نام  ثبتاعتباري، شماره پرونده، شماره كاربر، رمز ورود و كد رهگيري           
  . انتخابي و تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند

 اينترنتـي بـه     بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشـته               سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش        در
  محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشـد و                  كدرشتهاعالم خطاي انتخاب    : به عنوان مثال  (آنان تذكر دهد    

لبان اين مورد را نيـز در      ، لذا الزم است داوط    ...)هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و             يا اينكه داوطلب در گرايشي از گرايش      
بـه ايـن    سيـستم  بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخـاب رشـته وي كامـل نگرديـده و                 . نظر داشته باشند  

  .ددا نخواهد  رقمي به عنوان رسيد15  رهگيريكدداوطلب 
  

   : مهماتتذكر
 حيطه وظايف سازمان سـنجش آمـوزش كـشور نبـوده و            و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در       نظر به اينكه تغيير رشته، تغييرگرايش        - 1

  .خود دقت الزم را بعمل آورندبه هنگام انتخاب رشته كيد مي گردد أ به داوطلبان تباشد ميهيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان ميسر ن
ي انتخابي خود را بـه ترتيـب عالقـه در فـرم             ها  محل كدرشتههاي تحصيلي در اينترنت،       ه انتخاب رشته  گردد قبل از اقدام ب      به داوطلبان توصيه مي    - 2

براي داوطلبان به هنگـام      (ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه            اين دفترچه درج     156 نمونه مندرج در صفحه   
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري ) جود داردانتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني و

  .  نيست تعويض يا و  تغيير  قابل  عنوان  هيچ بهنهايي  ييدأت و  كميل ازت پساينترنتي    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب فرم  در  مندرج  انتخابي يها محل كد – 3
  

  :  مهمهاي  و يادآوري تذكرات )ك
 لذا داوطلباني كـه  ،عنوان گرديده پذيرش با ضرايب رشته و يا گرايش ديگري ،هاي تحصيلي برخي رشته در ستون مالحظات    داوطلبان دقت نمايند     -1

ا نيـز در     ر هـا   محـل توانند اين گونه      اند، مي   بر اساس نتيجه مندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده                 
  .گرايش به همين منظور نيز درج شده است هاي تحصيلي، كد باالي جداول رشته عنوان رشته در كنار  همچنين در.صورت تمايل انتخاب نمايند

 تعويض نيـست،  پس از گرفتن تائيديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا       ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي        ها  محلبا توجه به اينكه كد       -2
هـاي تحـصيلي خـود، جزئيـات و اطالعـات مربـوط بـه         گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخـاب رشـته     به داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي     

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و  محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دوره(هاي انتخابي  كدرشته
رشـته قبـولي باشـند،      پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب بـا 1389آزمون تحصيالت تكميلي سال      سته ازداوطلباني كه در   د آن -3

نيز توسط دانشجو پرداخت    ) جبراني (نياز  پيش  دروس  هزينه و آموزشي مربوط بوده    تشخيص گروه    به) جبراني( نياز  پيشگذراندن دروس     موظف به 
  .شود مي

 مؤسـسات  و   هـا   دانـشگاه توجه به محدوديت امكانـات       درج گرديده، با  1389دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال         همانگونه كه در   -4
هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً بـا اسـتفاده از                   آموزش عالي دولتي از يك سو و لزوم توزيع عادالنه فرصت          

 صـورت دارا بـودن سـاير شـرايط و         دراين قبيـل داوطلبـان      . اند مجاز نيست    اي در همان مقطع گذرانده      مكانات دولتي تحصيالت خود را در رشته      ا
صـورت قبـولي     در يا و همان مقطع داوطلب شوند    توانند براي دوره شبانه در      مي )به خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد       ( ضوابط آزمون 

 آن دسـته   اساس پـذيرش   بر همين. توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهند ره روزانه به شرط پرداخت شهريه دوره شبانه رشته مربوط مي         دو در
  .هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است رشته  اند، براي گذرانده  دوره شبانه را قبالً در تحصيالت خود  كه  آموختگاني دانش از 

بـديهي اسـت    . باشـد   ه دارندگان مدرك معادل كارشناسي منوط به كسب حدنصاب الزم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل مي                انتخاب رشت  -5
  . از انتخاب رشته خودداري نماينددآزمون مذكور، داوطلبان ذيربط باي در صورت عدم كسب حدنصاب الزم در
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ريـزي آمـوزش عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري ادامـه تحـصيل              امـه  شـوراي برن   17/11/88 مـورخ    748بر اسـاس مـصوبه جلـسه        : تبصره
به شرط آنكـه دوره فـوق بـا مجـوز شـوراي             ) دارندگان مدرك معادل  (هاي معادل كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته          آموختگان دوره   دانش

دل آنـان مـورد تأييـد وزارت متبـوع باشـد و در آزمـون                گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدارك معـا              
قـرار  ن نهايي   گاشد پذيرفته، در رديف    انتخاب رشته پس از   شركت نموده و    ) هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل      دوره(ورودي تحصيالت تكميلي    

  .      باشد بالمانع ميگيرند 
موعـد   داوطلباني كـه در    دسته از  آن لذا   ،پذيرد شود صورت مي   ها منتشر مي   ريق اطالعيه انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از ط          -6

  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از مقرر موفق به انتخاب رشته نشوند
   محـل    يـا تـأخر كـدهاي        تقـدم   گيرد، لـذا ترتيـب       مي  م انجا   علمي   گزينش   از داوطلبان    هر يك    براي   شده   محاسبه   كل   نمره   بر اساس    اينكه  نظر به  -7

   عالقـه    نشانگر ترتيـب     تحصيل   كد محل    تقدم  و منحصراً    نخواهد داشت    نهايي  گزينش  در  يا امتيازي  ثيرأ ت   هيچگونه  داوطلب  توسط   انتخابي  تحصيل
 . باشد مربوط مي   در محل  تحصيل  به داوطلب

 آمـوزش   مؤسـسات حـضوري،     نيمـه  ،عـالي  آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه )شبانه(هاي نوبت دوم      دوره تحصيلي  يها  محل كدرشته داوطلبان متقاضي  -8
 مبلـغ  .باشـند    مـي   شـهريه    پرداخـت  بـه  ملزم الملل بين  و هاي مجازي    دوره ،دانشگاه پيام نور   ، خاص شرايط   داراي يا و غيرانتفاعيغيردولتي و    عالي

   .  است  شده درج  مربوط، جداول  ذيربط در عالي   آموزش مؤسسات  شهريه 
هـاي   رشته و گرايش با ذكـر عنـوان دوره در جـداول رشـته              ذيل عنوان هر   هاي مختلف تحصيلي، در    ي دوره ها  محلالزم به ذكر است كه رشته       : توجه

 .تحصيلي بصورت يكجا درج شده است
 اسـاس  بـر   دفترچـه    در ايـن     منـدرج    تحـصيلي   يهـا   محـل   كدرشـته  از     دانشجو در برخي    يرش پذ   ظرفيت  كاهش يا و  افزايش    امكان  اينكه   به نظر -9

 .گيرد  مي انجام  نهايي گزينش  يافته تغيير   ظرفيت براساس كه  است  بديهي لذا بود، خواهد ذيربط  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  درخواست 
 ورودي   آزمـون   در   شـركت   گـردد و حـق      ميلغو    آنان   قبولي  اينصورت  شوند، در غير    التحصيل   فارغ 31/6/1389  تاريخ تا  بايد حداكثر   داوطلبان -10
   .را نخواهند داشت 1390  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره (  تكميلي تحصيالت 

  دهـد، الزم     را نمي    فوق   تا تاريخ    شدن  التحصيل   فارغ   احتمال  داليلي   به     داوطلبي   رشته   انتخاب   فرم  تكميل از صورتي كه بعد   در : تبصره
و اطالعـات    عكسدار معتبـر       شناسايي  كارت يا  و   شناسنامه   اصل   داشتن   همراه  به  شخصاً با  15/5/9813 تاريخ تا حداكثر  است  

   ورودي  آزمـون    از گـزينش     انـصراف   م فـر    تكميـل    به  مراجعه و نسبت    كشور   آموزش   سنجش   سازمان  بهنام    كارت اعتباري ثبت  
امضاء داوطلب در ذيـل      اثر انگشت و   (يا با ارسال درخواست كتبي      و  دارد   و رسيد دريافت     اقدام 9813   سال   تكميلي  تحصيالت

 پست سفارشي   التحصيلي خود را از طريق     يا كارت ملي موضوع عدم فارغ      به همراه تصوير شناسنامه و     )الزامي است درخواست  
به نحوي ارسال نمايند     اين سازمان واحد تحصيالت تكميلي     - نام  ثبتاداره  به   15875 -1365: به آدرس تهران صندوق پستي    
   بعد از تاريخ تعيين شده بـه         كه  هايي  درخواست   به  است  بديهي  .  گردد   حذف   نهايي  تا از گزينش  كه تا تاريخ مذكور واصل شود،       

 . و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بودشد  نخواهد داده  اثر ب شود ترتي  واصل  سازمان اين
  اسـتخراج  از   پـس    الزم  اطالعـات   حـاوي    اي  كارنامـه  ،1389   تكميلـي سـال      تحـصيالت    ورودي   نهايي درآزمون    گزينش  نتيجه  منظورآگاهي از   به -11

  .ان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شداين سازماينترنتي طريق سايت   از نهايي شدگان  قبول فهرست
ايـن   ازكه باشد،    ..).. و      تحصيل  حين ،  شدن  پذيرفته ،  نام  ثبت(  مرحله هر در ،   نموده  كتمانعمداً يا سهواً      را قي حقاي ،  داوطلب  كه  شود   مشخص  زمان هر -

  .گردد  سلب ميو حق هرگونه اعتراضي از وي  خواهدشد محروم  بعد  سال آزمون  و آزمون
  

   : تحصيل دانشجو به شيوه آموزش محور- مهم  خيلي تذكر* 
  واحـد سـمينار  4حـداكثر   و 2ل ايان نامه بـوده كـه گذرانـدن حـداق    بدون پ  واحدهاي درسي و صورته  ب تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و       

   بـه   انمنـد   عالقـه الزم است   . باشد  ميمه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته       نا در ساير موارد عيناً مطابق آئين      الزامي است و  ) تتبع نظري  تحقيق و (
عالقه به همراه سـاير        ترتيب  به اينترنتي     رشته   انتخاب  فرم دري مربوط،   ها  محل كدرشته     درج   به  نسبتشيوه آموزش محور      يها  محل  رشته  در  تحصيل

قـسمت مالحظـات     در» شـيوه آمـوزش محـور     « بـا عبـارت      هاي مذكور   محل  كد هاي تحصيلي،   رشته جداول در(  نمايند  مبادرتهاي انتخابي     محل كد
  ).اند مشخص شده

  
  :يادداشت

ايـن سـازمان و در   اينترنتـي  و يا سايت ) رساني سازمان سنجش آموزش كشور نامه خبري و اطالع هفته(طريق نشريه پيك سنجش  از هرگونه تغيير  -1
  . اي گروهي اعالم خواهد شده صورت لزوم از طريق رسانه

ــي   -2 ــزوم م ــورت ل ــان در ص ــن     داوطلب ــماره تلف ــا ش ــد ب ــاي توانن ــا از  021 - 88923595 -9 : ه ــاس و ي ــق  تم ــستطري ــيپ    : الكترونيك

E-mail:public-relations@sanjesh.org     روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور بـا         15875 -4378 :صندوق پستي و يا با 
  .ند مكاتبه نمايندارسال مدارك مست

      

  )واجدين شرايط وزارت آموزش و پرورشمربوط به (                           3نمونه فرم شماره 
  ........................ : شماره                                                             باسمه تعالي                                                                       )فرم شماره سه(

  ........................: تاريخ                                                                                                                                                                            
   آموزش عالي مؤسسه / دانشگاه

اداره / ، سـازمان  پيماني)/آزمايشي/قطعي( رسمي   مستخدم ............................................................. آقاي/ادامه تحصيل خانم   نام و   ثبت  بدينوسيله    احتراماً،
 )....................... كدرشـته امتحـاني   ( .......................................................................  تحصيلي رشته در ........................................... استان/ آموزش و پرورش منطقه   

هـاي   دوره(آموزش كشور در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي تحصيالت تكميلي             نتايج اعالم شده در سايت سازمان سنجش         كه براساس 
  .گردد بالمانع اعالم ميقرار گرفته است  آموزش عالي مؤسسهآن  ........................ محل كدرشتهدر  1389سال ) رشناسي ارشد ناپيوسته داخلكا

                                                                                        
  ................................استان / اداره آموزش و پرورش منطقه/  رئيس سازمان                                                                                            
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  : آموزش عاليمؤسسات  وها دانشگاهبرخي از توضيحات مربوط به   شرايط و)ل
  

باشـد     آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي         ساتمؤس و   ها  دانشگاه كلي براي    بصورتشرايط و ضوابط ذيل     
و چنانچه براي يك كد محل تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يـا ذيـل جـدول مربـوط درج گرديـده                        

 داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشـته محـل مـوردنظر اقـدام                    .است
  .نمايند

  
  

 :ده ساختمان و مسكنپژوهشك - 1
 . خوابگاه دانشجويي نخواهد داشتتأمينهيچگونه تعهدي در خصوص          

 :پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران - 2
 .باشد  فاقد امكانات خوابگاهي مي        

 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 3
امتيـازات  . باشـند  فرصت كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي برخـوردار        شي بايد از  پژوه استعداد پژوهشگاه عالوه بر عالقه و     داوطلبان تحصيل در  

اساتيد برجسته پژوهشگاه و ايجاد فرصت كسب تجربه علمـي           نظر هفته زير  ورزي علمي در    پنج ساعت پژوهش   -1 (:پژوهشگاه شامل  تحصيل در 
آموختگـان     درصـد از دانـش     30 مـشاركت    -3 . پژوهـشگاه  يهـش وهـاي پژ    امكان جذب همكـاري دانـشجويان در طـرح         -2 .و عملي در پژوهش   
هاي پژوهشي پژوهـشگاه     اولويت هايي كه با    كمك مالي به پايان نامه     -4 .هاي پژوهشي پژوهشگاه در صورت احراز ممتاز بودن        پژوهشگاه در طرح  

  .) سال2اسري كارشناسي ارشد هر رشته به مدت هاي اول تا سوم آزمون سر شدگان رتبه ماه به پذيرفته  كمك هزينه ويژه هر-5 .هماهنگ باشد
 :انرژي پژوهشگاه مواد و - 4

 .باشد  فاقد امكانات خوابگاهي مي      
 :پژوهشگاه هوا و فضا - 5

ـ  بايد گواهي مبني بـر مرخـصي تحـصيلي    نام  ثبتافراد شاغل در بخش دولتي در هنگام         و   باشد خوابگاه مي  فاقد          موريـت تحـصيلي از ارگـان    أا مي
 .ه نمايندئربوطه ارام

 :دانشكده فني و مهندسي بناب - 6
 . خوابگاه براي دانشجويان نداردتأمين هيچگونه تعهدي در قبال         

 : وابسته دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست - 7
 021-77309961-5: تلفـن . تهران ـ حكيميه تهرانپارس ـ بلوار نـور ـ جنـب پـارك سـاحل       : آدرس -2. باشد  اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي-1        

 www.hse.ac.ir:  نشاني سايت
 :دانشكده علوم اقتصادي - 8

 .رديگ ي عنوان خوابگاه تعلق نمچي شبانه به هانيبه دانشجو         
 :دانشگاه اروميه - 9

 . معذور خواهد بود89-90 ارشد ي كارشناسيها  دورهي وروداني دانشجوي براي خوابگاهالتياز ارائه تسه         
 :دانشگاه اصفهان -10
دانشجويان روزانه غيربـومي    % 40به   -2. باشد  ميپذير نبوده و ممنوع      هاي آموزشي به پژوهشي امكان     رشته  تحت هيچ شرايطي تغييرگرايش از     -1       

، ميهمان، انتقالي، بورسيه، شـاغل      )شبانه(به دانشجويان نوبت دوم      -3. گيرد ابگاه تعلق مي  مشروط به داشتن شرايط الزم خو       ) به جز استان اصفهان   (
 .گردد هيچگونه خدمات خوابگاهي ارائه نمي... هاي دولتي و شاغلين بخش خصوصي و  ارگان

 :دانشگاه ايالم  -11
از آنجا كه    -3 .باشد ي نم ريپذ  امكان ها  دانشگاه ري انتقال به سا   انيو دانشج هي كل ي برا ل،يدر طول مدت تحص    -2 .باشد يهلي م أ فاقد خوابگاه مت   -1        

 -4 .باشـند  ي ارائـه شـده توسـط دانـشگاه مـ          ي درس يها  مقررات و برنامه   تي ملزم به رعا   انيباشد، دانشجو  ي وقت م  تمام دانشگاه   ني در ا  ليتحص
 ارشد نوبـت دوم     ي كارشناس انيدانشجو -5 .ابگاه قرار خواهند گرفت    خو ي واگذار تي دانشگاه در اولو   ني ارشد روزانه در ا    ي كارشناس انيدانشجو

  .نديتوانند از خوابگاه خودگردان استفاده نما ي دختر، ماني دانشجوبيدر صورت فراهم شدن و با اولو )شبانه(
 :دانشگاه بجنورد  -12

  :شـماره تلفـن     و 1339 صـندوق پـستي      .اسـفراين  جـاده    4كيلـومتر : آدرس -2.  نـدارد  يي خوابگاه دانـشجو   نيمأ در قبال ت   يگونه تعهد چيه -1 
 .باشد  مي2284613-2284610-0584

 :همدان دانشگاه بوعلي سينا  -13
ـ  رتبـه    ي دارا اني خوابگاه نخواهد داشت و خوابگاه فقط به دانـشجو         نيمأ در خصوص ت   ي تعهد چگونهي خوابگاه، دانشگاه ه   تي محدود ليدله  ب            كي

 .ردگي ي تعلق ميرقم
 : بيرجنددانشگاه  -14

 انيدانـشجو  .باشـد  يمـ  )شبانه(  روزانه و نوبت دوم    دالورودي جد اني دانشجو رشي پذ ي برا ي خوابگاه تي فاقد ظرف  1389-90يليدر سال تحص   -1       
 )دانخـودگر (ي   بخـش خـصوص    يها  از خوابگاه  الير) چهارصد هزار ( 000/400 حدود   انهي اجاره بها ماه   نهيتوانند با پرداخت هز    يشده م  رفتهيپذ

 . مربوطه، به عهده دانشجو خواهد بودهي ارشد دوره شبانه عالوه بر شهري كارشناسانينامه دانشجو اني پايي اجرايها نهيهز -2 .ندياستفاده نما
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 :قزوين )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  -15
ـ گ ي مكتسبه، خوابگاه تعلق مـ     يازهايامت ري و سا  ي رتبه علم  تي شدگان دوره روزانه با اولو     رفتهياز پذ % 40حداكثر به            و در دوره شـبانه فاقـد        ردي

 .باشد ميخوابگاه 
 :شيراز دانشگاه پيام نور مركز  -16

 .)ده خط( 0711–62222255 تلفن .   خيابان پيام نور ـعالمه دهخدا  بلوار ـ شهرك گلستان ـشيراز : آدرس         
 :زيدانشگاه تبر  -17

 ارشـد   ي كارشناسـ  انيبه دانـشجو   -2 .ديي از انتخاب رشته با دقت مطالعه فرما       شي شبانه و روزانه پ    يها در دوره  نشگاه را دااين   خاص   طي شرا -1         
 اني از پا  مسالي ن پنجملزم است حداكثر در     دوره روزانه    دانشجو   -3 .داده خواهد شد   ي اجازه اسكان در خوابگاه دولت     مساليروزانه حداكثر چهار ن   

 اني وجه بـه دانـشجو  چي به ه-5 .باشد ي موع ارشد ممنينامه كارشناس نيي به هر عنوان بر اساس آزي انتقال به دانشگاه تبر -4 .نامه خود دفاع كند   
ـ ي تكمالتي تحـص تيري بـه مـد   ي ارتبـاط  چيه) نوبت دوم ( شبانه   يها  دوره هيوام شهر  -6 .شود  يخوابگاه واگذار نم  ) نوبت دوم ( شبانه   يها دوره  يل

ـ يسو  ازهيوام شهر . (باشند ي م ي بصورت نقد  مسالي هر ن  هيشدگان ملزم به پرداخت شهر     رفتهيدارد و پذ   ن زيدانشگاه تبر   ي دانـشجوئ اه صندوق رف
ـ  دانشگاه تبر  ي دانشجوئ تيري و مد  ابدي  ي م صي تخص ازاتي بر حسب امت   اني از دانشجو  ي فقط به درصد محدود    ي و فناور  قاتيتحق وزارت علوم،   زي

ـ لي م ازدهي مبلغ   نام  ثبت ي از مراجعه برا   شيدوره شبانه پ  در   ي در صورت قبول   -7 .)باشد  به آن مي   يدگيمسئول رس  ـ  ر وني  د بـه حـساب درآمـ      الي
ـ  شعبه دانشگاه تبر   ي نزد بانك مل   2177220430005 به حساب شماره     زي دانشگاه تبر  يلي تكم التي تحص تيري مد ياختصاص  قابـل پرداخـت     زي
ـ  و مراجعه فرما   زي اول وار  مسالي الحساب ن  ي عل هي عنوان شهر   در سراسر كشور به    ي شعب بانك مل   يدر تمام   يهـا  دورهشـدگان    پذيرفتـه  -8 .ديي
پـس از  .  مسترد خواهـد شـد  هيكسر و بقآنان  ثابت هيها شهر  قبل از شروع كالسلي در صورت انصراف از تحصنام ثبتپس از   ) نوبت دوم (شبانه  

 ي با كسب موافقـت از دانـشكده و شـورا   زي در دانشگاه تبرنام ثبت كه پس از    يانيانشجو د :تبصره(  مسترد نخواهد شد   ي وجه چيها ه  شروع كالس 
ـ  مـوارد خـاص دانـشگاه مقـصد و           ونيسي انتقال دائم از كم    اي ي موارد خاص دانشگاه موفق به اخذ موافقت مهمان        ونيسي و كم  يلي تكم التيتحص  اي
شـود   ي مـ هيلذاتوص.  مسترد نخواهد شدي وجهچي هنام ثبتبه هنگام ) الي رونيلي مازدهي(ي  پرداختهي شوند از شهرها  دانشگاه ري سا تي ظرف ليتكم

بـه حـد نـصاب      ) روزانـه ( چنانكه نمره آزمـون شـما در نوبـت اول            -9 .) مبذول شود  ي بند توجه كاف   ني به ا  زيدر انتخاب دوره شبانه دانشگاه تبر     
ـ  به دانشگاه تبري پس از قبولها دانشگاه ري با انتخاب دوره روزانه سا     ديرسد و قصد دار    ي نم زيدانشگاه تبر  ـ پ) مهمـان و دائـم  (  انتقـال زي ـ  كنداي  دي

ـ  براسـاس قـانون ممنوع     ي انتقـال  ي دانـشجو  رشي از پـذ   زي دانشگاه تبر  راي ز ديي نما ي خوددار ي اقدام نيشود از چن   ي م هيتوص  انتقـال در مقطـع      تي
ـ دانـشگاه تبر ) شـبانه (  از همان ابتدا نوبت دوم ي و خانوادگ  ي رفع مشكل شخص   يبهتر است برا  .  خواهد بود  معذور ارشد   يكارشناس  را انتخـاب  زي

 .ديينما
 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  -18

گـردد و تعهـدي در        شدگان تا حد امكان انجام مـي        ابگاه به پذيرفته  ارائه خو  -2.  كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است      25 دانشگاه در    -1
  .داين رابطه وجود ندار

 :شهيد رجائي دانشگاه تربيت دبير  -19
 حكم  هئارا(باشد   ي دوره شبانه فاقد هرگونه خوابگاه م      يشدگان دوره روزانه معذور است و برا       رفتهي به پذ  يهلأاز ارائه خوابگاه مت   اين دانشگاه    -1

 با توجه به اينكه در حال حاضر صـدور مأموريـت            -2 .) است ي روزانه الزام  يها شدگان دوره  رفتهي پذ ي دانشگاه از سو   نام  ثبت به واحد    ينيكارگز
باشد، الزم است فرهنگيان محترم در هنگـام انتخـاب رشـته بـه ايـن       پذير نمي تحصيلي براي فرهنگيان شاغل در وزارت آموزش و پرورش امكان  

 هي پرداخـت شـهر  ي بـرا اني صـندوق رفـاه دانـشجو   ي وام از سـو صي در خصوص تخـص ي تعهدهگونچيدانشگاه ه -3. موضوع توجه داشته باشند  
 هر ترم خـود در زمـان        هي شبانه ملزم به پرداخت شهر     اني دوره روزانه ندارد و دانشجو     اني دانشجو يلي وام تحص  ني دوره شبانه و همچن    انيدانشجو

 .باشند يانتخاب واحد م
 :دانشگاه تربيت مدرس  -20

 و ي تومان گرانت پژوهـش ونيلي اول تا مبلغ سه ميها  رتبهياشند برا نفر داوطلب در آزمون شركت كرده ب 2000 از   شي كه ب  ييها  رشته ي برا -1
ـ  و لوازم مـورد ن زاتي تجهدي خرينامه گرانت برا نيينامه و براساس آ اني موضوع پا بي تومان پس از تصو    ونيلي دوم تا مبلغ دو م     يها ه رتب يبرا  ازي

 لي استفاده تا اتمـام دوره تحـص  ينامه برا  اني موضوع پا  بيپس از تصو  ) كنوت بو  (يفي ك انهي دستگاه را  كي ارشد و    ي نامه كارشناس  انيموضوع پا 
ـ  يهـا   رتبه اري تومان اعتبار در اخت    ونيلي م كيعالوه بر آن تا مبلغ      . رديگ ي دانشجو قرار م   اريدر اخت  ـ  فعال ي بـرا  كي  يو فرهنگـ  ي   آموزشـ  يهـا  تي

ـ  ز جي به تـدر   التي تسه ني ا هيكل. گردد ي م نيي تع سهي رئ أتيبراساس دستورالعمل مصوبه ه    ـ  ذ ني نظـر معـاون    ري ربط دانـشگاه و اسـتاد راهنمـا و         ي
كنندگان در هـر      تعداد شركت  كهي ارشد در صورت   ي كارشناس ي و دو در آزمون سراسر     كي يها  به رتبه  -2. باشد ي م نهي مربوطه قابل هز   نامه نييآ

ـ  ظرف تيوجه بـه محـدود     با ت  -3 .شود ي از دوهزار نفر باشند خارج از نوبت خوابگاه داده م          شيرشته ب   ي خوابگـاه بـرا    يهـا، واگـذار      خوابگـاه  تي
ـ  چي اول و دوم خواهد بود و دانشگاه به همسالي در طول نيجي به صورت تدري خالتيان روزانه، در صورت وجود ظرف     يدانشجو  نيمأ وجه امكـان ت

 اطـالع از نحـوه      يداوطلبـان محتـرم بـرا     .  نخواهـد داشـت     را يحضور مهي شبانه و ن   يها    دوره اني دانشجو ي برا ي امور رفاه  ريمسكن، خوابگاه و سا   
ـ  دانشگاه مراجعه فرماتي مربوط به سااتي جزئري و سا  ابگاه خو يواگذار ـ  تغذ-4. ديي ـ ارانـه ي بـا  هي ـ  غي در روزهـا ي دولت ـ  تعطري  از شـنبه تـا   لي

 .شود يچهارشنبه ارائه م
 :تهران ـ دانشگاه تربيت معلم  -21

ظرفيت خوابگـاهي دانـشجويان روزانـه        صورت وجود   در -2 .كند خوابگاه واگذار نمي  ) نوبت دوم ( هاي شبانه   به هيچ وجه به دانشجويان دوره      -1
  .شوند هاي دولتي اسكان داده مي خوابگاه  نيمسال در4حداكثر 
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 :سبزوار ـ دانشگاه تربيت معلم  -22
براسـاس  و  صورت امكـان     در كيلومتر باشد  300حداقل  شهرستان سبزوار    كه فاصله محل سكونت آنان تا      )پسر و دختر( به دانشجويان غيربومي  

هـاي   صـورت وجـود ظرفيـت خوابگـاه        لـذا در  . است خوابگاه   فاقددانشگاه براي دوره شبانه     . گيرد تعلق مي خوابگاه  ترم   3 بندي، حداكثر  اولويت
 ريـال  000/220ماهانه مبلغ  ال بعنوان وديعه ويك ميليون ريپرداخت مبلغ  بندي با  اولويت براساسغيربومي خودگردان، صرفاً دانشجويان دختر 

هـاي خـودگردان مـسترد       خوابگـاه  انـصراف متقاضـي از     يـا  ضمناً مبلغ وديعه پس ازاتمام سكونت و      . ها استفاده نمايند   اين خوابگاه  بابت اجاره از  
  .بومي منطقه ندارد  دانشجويان تعهد دبيري وبرايخوابگاهي  دليل محدوديت امكانات، هيچگونه تسهيالت رفاهي وه  دانشگاه بضمناً .گردد مي

 :دانشگاه تفرش -23
 .گيرد نمايد و به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي دانشجويان روزانه و بر اساس اولويت، تسهيالت خوابگاه ارائه مي% 40 فقط به        

 :دانشگاه تهران  -24
 .ندارددانشجويان اسكان براي اين دانشگاه به علت محدوديت خوابگاه، تعهدي         

 :دانشگاه رازي كرمانشاه  -25
 .نمايد  دانشجويان دوره شبانه ارائه نميبرايهيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي          

 :دانشگاه زابل  -26
باشـند در     زم پرداخت هزينه مـي    مستلو  شوند    الملل و مجازي پذيرفته مي      كليه داوطلباني كه در اين دانشگاه به صورت شبانه، بين         وجوه پرداختي             

 .مسترد نخواهد شدبه هيچ وجه  ،صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل ظرفيت
 :دانشگاه زنجان  -27

 و بـراي    دهـاي شـبانه را نـدار       و ايـاب و ذهـاب بـراي دانـشجويان دوره            غـذا  ، امكانات رفاهي از قبيل خوابگـاه      تأمينهيچگونه تعهدي در زمينه             
 . به باال خوابگاه مجردي واگذار خواهد شد3ن روزانه در صورت امكان فقط از ترم دانشجويا

 :دانشگاه سمنان  -28
 سال اول خوابگـاه واگـذار       ي روزانه فقط برا   انيبوده و به دانشجو     شبانه معذور  اني خوابگاه به دانشجو   يواگذار  از ، امكانات تيتوجه به محدود   با

 .دكرخواهد 
 :تاندانشگاه سيستان و بلوچس  -29

به دليل كمبود   . همچنين مرخصي و مهمان در نيمسال اول ممنوع است        . باشد شدگان از اين دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي         هرگونه انتقال پذيرفته  
 شـدگان خوابگـاه واگـذار      دانشجويان روزانه مجـرد براسـاس امتيازبنـدي و رتبـه پذيرفتـه            % 40خوابگاه، در صورت مهيا بودن امكانات فقط به         

هل اعم از روزانه و شـبانه را نـدارد و فاقـد امكانـات خوابگـاهي و                  أ هيچگونه امكانات خوابگاهي براي واگذاري به دانشجويان مت        ضمناً. گردد مي
 www.usb.ac.ir: بـه نـشاني  داوطلبان جهت كسب اطالعـات بيـشتر بـه وب سـايت دانـشگاه      . باشد ميالملل  هاي شبانه و بين    رفاهي براي دوره  

 .ه نمايندمراجع
 :دانشگاه شاهد  -30

 .مند خواهند بود دانشجويان از تسهيالت درماني دانشگاه بهره        
 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان  -31

 . فاقد خوابگاه است89-90 ي ارشد ناپيوسته جهت سال تحصيلي كارشناسيها در كليه رشته        
 :دانشگاه شهيد بهشتي  -32

 .باشد مي )شبانه( نوبت دوم دورهدانشجويان اه براي فاقد خوابگاين دانشگاه          
 :دانشگاه شيراز  -33

خـصوص    دري تعهـد چگونـه يه -2 .باشند يم ورود بدو  در يواحد 6 ژهي و يسيبه گذراندن انگل  ملزم   ارشد   يشدگان كارشناس  رفتهي پذ ي تمام -1        
 روزانه كـه سـاكن      اني اسكان دانشجو  ي برا ي تعهد چگونهي ه -3 .ندارد رشد ا يكارشناس )شبانه( نوبت دوم    انيارائه خوابگاه به دانشجو    اسكان و 
ـ  كـسب اطالعـات ب    ي بـرا  راز،يانتخاب دانشگاه ش    از قبل شود ي م ديكأت -4 . ندارد باشند ي م يلومتري ك 100 شعاع تا رازياطراف ش   مـورد  در شتري
  اسـالم بـا    خيتار  و ي اسالم راني ا خي تار شي گرا خي تار يها لبان رشته داوط -5 .ديي مراجعه فرما  www.shirazu.ac.ir : اينترنتي تي به سا  خوابگاه

 شي گـرا  يرانـشناس ي داوطلبـان رشـته ا     -6 .باشـند  يورود م  بدو درس جبراني در   واحد 22  ملزم به گذراندن   خي تار رشته ري غ يارشناسمدرك ك 
  .باشند يورود م بدو اني دردرس جبر واحد 8 ملزم به گذراندن حداقل خي تاررشته ري غيمدرك كارشناس  باخيتار

 :دانشگاه صنايع و معادن ايران  -34
 .باشد فاقد خوابگاه و سلف سرويس مي        

 ):شهيد عباسپور( برق دانشگاه صنعت آب و  -35
  .گردد ي مهئ به داوطلبان ارابندي رتبه براساسامكانات خوابگاهي دانشگاه           

 :دانشگاه صنعتي اصفهان  -36
 .باشد ابگاه براي دوره شبانه مي فاقد خو         

 :دانشگاه صنعتي اميركبير  -37
 نيمسال تعيين شده است، تمديد ترمهاي پـنجم وشـشم براسـاس ضـوابط و مـصوبات هيئـت امنـاي          4تحصيل دوره كارشناسي ارشد     مدت  ول  ط          

  .ن تعلق خواهد گرفتدر كليه رشته هاي دوره روزانه خوابگاه درصورت امكان ومقدور بود .باشد ميدانشگاه 
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 :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  -38
با توجه به اينكه وام شهريه دانشجويان شبانه از طريق صـندوق رفـاه            -2. به دانشجويان نوبت دوم به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت           -1       

خصوص پرداخت    نگردد، دانشگاه در   تأمينز طريق صندوق رفاه دانشجويان      شود، در صورتيكه اعتبارات الزم براي اين وام ا           مي تأميندانشجويان  
 .به دانشجويان دوره مشترك به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت -3 .وام شهريه هيچگونه تعهدي ندارد

 : تبريزـدانشگاه صنعتي سهند   -39
 . محدوديت ارائه خوابگاه دارد         

 :دانشگاه صنعتي شاهرود  -40
  .تعلـق نخواهـد گرفـت     ) شـبانه ( نوبت دوم    اني و خوابگاه به دانشجو    ندياز خوابگاه استفاده نما   توانند    مي مساليوطلبان دوره روزانه فقط دو ن     دا -1
در كدرشته امتحاني در محدوده ده درصد باالي تعداد كل پـذيرش آن رشـته باشـد و دوره                    ارشد آنها    ي كه رتبه آزمون كارشناس    يداوطلبان -2

ـ حما( و از پژوهانـه    نـد ي نما فادهاز خوابگـاه اسـت    به مدت چهار نيمسال     توانند   ي م ،ندي دانشگاه را انتخاب نما    نيا روزانه ام امـور  جـ در ان )ي مـال تي
 7 واقـع در  پـرديس كـشاورزي بـسطام،        ،يرشـته كـشاورز   هـاي     كليه گـرايش  شدگان   رفتهي پذ لي تحص محل -3 . برخوردار خواهند بود   يپژوهش

 .باشد يشاهرود من شهرستا يلومتريك
 :دانشگاه صنعتي شريف  -41

 روزانه  اني دانشجو ي خوابگاه برا  نيتأم -2 . نوبت دوم نخواهد داشت    اني دانشجو ي را برا  ي امور رفاه  ري خوابگاه و سا   ني وجه امكان تأم   چيبه ه  -1         
 در  ي پژوهـش  -ي آموزش وهي شده در ش   رفتهي پذ انيدانشجو -3 . خواهد بود  ريپذ  دانشگاه امكان  يها تي و در قالب محدود    ها تيفقط با توجه به اولو    

 .آموخته شوند  و دانشلي آموزش محور تحصوهينامه دانشگاه در ش نييتوانند در چارچوب آ ي مليصورت تما
 : بابل ـدانشگاه صنعتي نوشيرواني  -42

 روزانه  انيبه دانشجو  -3 . شبانه ندارد  انيخوابگاه به دانشجو   جهت دادن    ي تعهد چگونهي ه -2 .باشد يهل م أ مت اني فاقد خوابگاه جهت دانشجو    -1       
 .رديگ ي باشد، خوابگاه تعلق نملومتري ك50كه محل سكونت آنان كمتر از 

 :ندانشگاه صنعتي همدا  -43
 .شبانه نداردروزانه و  اني دانشجورايخوابگاه بدر قبال تأمين  ي تعهدچگونهي ه اين دانشگاه       

 :طبائيدانشگاه عالمه طبا  -44
  .شــود ونــه خــدمات خوابگــاهي ارائــه نمــي    گشــدگان محتــرم هيچ  معــذور بــوده و بــه پذيرفتــه    خوابگــاه از واگــذاري هرگونــه  -1         

  . استي الزاماني متقاضي زبان برانيباشد، لذا تسلط كامل به ا ي ميسي اكو به زبان انگلمهي بي آموزش عالمؤسسه دروس در سيتدر -2
 :نعت ايراندانشگاه علم و ص  -45

  .استاي دوره شبانه بر فاقد خوابگاه بوده ضمناًفاقد خوابگاه متاهلي و   اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي خواهران         
 :توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و  -46

 . در قبال خوابگاه نداردهيچ تعهدي محدوديت ظرفيت از ارائه خوابگاه معذور و نظر به كمبود امكانات رفاهي و          
 :مالثاني اهواز ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين  -47

 .باشد مي فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي  و كيلومتري اهواز قرار دارد35در           
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  -48

 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي        
 :وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه عل  -49

  .باشد ميخوابگاه فاقد دانشگاه اين          
 :دانشگاه علوم دريائي و دريانوردي چابهار  -50

ـ   هئ ارشد، ارا  يشناسر شدن در آزمون كا    رفتهياند، در صورت پذ     بوده ي ارگان هي بورس ي كه در دوره كارشناس    ي داوطلبان يبرا            ارگـان   ي موافقت كتب
 .باشد ي مي الزامنام ثبت آنان در هنگام ليبوطه با ادامه تحصمر

 :دانشگاه علوم و فنون دريائي خرمشهر  -51
 .امكانات رفاهي براي دانشجويان شبانه وجود ندارد  خوابگاه و ساير تسهيالت وتأمينامكان           

 :دانشگاه فردوسي مشهد  -52
 ،را داشته و هيچگونه تعهدي براي اسكان دانـشجويان دوره شـبانه نخواهـد داشـت               ) شرايط واجد( انه تنها امكان اسكان دانشجويان غيربومي روز            

  .هلي را داردأ خوابگاه متتأمينو براساس امتيازبندي امكان  محدود امكان بصورتصورت وجود جاي خالي  همچنين در
 :دانشگاه قم  -53

 . فاقد امكانات خوابگاهي است       
 :دانشگاه كاشان  -54

  .واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه محدوديت در .است )شبانه( براي دانشجويان نوبت دومات رفاهي امكان هرگونه خوابگاه و فاقد          
 :گرگان ـ دانشگاه گلستان   -55

  . خوابگاه نخواهد داشتتأمين براي يهيچ تعهد          
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 : رشت ـيالنگدانشگاه   -56
دانـشجوي دوره شـبانه هماننـد دانـشجوي دوره          و   شـود  تشكيل مي  عصر صبح و  شبانه بصورت مشترك در   روزانه و   ي دوره   هاي آموزش  كالس -1         

درخواست انتقـال و     -2 .ي است پژوهشي دوره الزام   هاي آموزشي و   تمامي فعاليت  وي در  حضور كليه مراحل تحصيل تمام وقت است و       روزانه در 
 .استدانشگاه فاقد خوابگاه  -3 .گيرد  در اولين نيمسال تحصيل مورد بررسي قرار نميها دانشگاه و ساير دانشگاهاين شدگان  ميهمان پذيرفته

 :آباد  ـ خرمدانشگاه لرستان  -57
  .ي استخوابگاهامكانات فاقد           

 : ـ بابلسردانشگاه مازندران  -58
 .ندارددر واگذاري خوابگاه هدي هيچ تع واگذاري خوابگاه داراي محدوديت بوده و در اين دانشگاه         

 : ـ اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي  -59
 . ندارد در دوره شبانه خوابگاهي واگذاري برايتعهد و) يفاقد خوابگاه متأهل(  تعلق خواهدگرفتي خوابگاه دولتانيبه متقاض          

 :دانشگاه مالير  -60
 .باشد مي خوابگاه اين دانشگاه بصورت خودگردان         

 :انشگاه هرمزگاند  -61
  .باشد ميپذير ن ها براي دانشگاه امكان دليل وجود محدوديته رائه خوابگاه با          

 :اصفهان دانشگاه هنر  -62
  .باشد  خوابگاه در حد مقدورات مي         

 :تهران دانشگاه هنر  -63
هاي مجردي بر اساس اولويت دانـشجويان روزانـه بـا            هبا توجه به ظرفيت محدود خوابگا     . باشد  محل تحصيل بر اساس رشته تهران و كرج مي         -1

هلي بوده و تعهدي بـراي اسـكان   أدانشگاه فاقد خوابگاه متاً  ضمن.هاي تهران و كرج مستقر خواهند شد عنايت به رشته و محل تحصيل در خوابگاه     
 را  نيـاز   پـيش شوند هزينـه دروس       تشخيص گروه مي    دانشجويان روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به         -2. دانشجويان دوره شبانه ندارد   

 در ، دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنان غيرمرتبط با رشته پـذيرش شـده در مقطـع كارشناسـي ارشـد باشـد               -3 .بايست پرداخت نمايند   مي
 .خواهد بود ) واحد12حداكثر (صورت تشخيص گروه آموزشي شروع به تحصيل آنان از نيمسال دوم و با ارائه دروس جبراني 

 :دانشگاه ياسوج  -64
 براي دانشجويان هـر  -3 .داراي محدوديت خوابگاه است دانشجويان روزانه   براي   -2. براي دانشجويان دوره شبانه فاقد امكانات رفاهي است        -1

 .باشد داراي ممنوعيت انتقال و مهمان مي) روزانه و شبانه(دو دوره 
 ):ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  -65

  . عامل به احكام دين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران بـه ويـژه واليـت مطلقـه فقيـه                           -1 :رايط پذيرش ش) الف
 پايبندي به مقـررات آموزشـي و انـضباطي          -3). ع( برخورداري از پوشش اسالمي متناسب با شأن دانشگاه، منتسب به نام مقدس حضرت رضا              -2

  .ات و فناوريوزارت علوم، تحقيق
 اعطاي دانشنامه رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و             -2.  خوابگاه دانشجويي ويژه خواهران با پرداخت هزينه شخصي        -1 :ها  ويژگي) ب

 : صـندوق پـستي       0511-8448620-30: تلفـن ). 21دانـشگاه  ( مشهد مقدس ـ خيابان دانشگاه ـ خيابان اسـرار    :آدرس دانشگاه) ج. فناوري
 www.imamreza.ac.ir: سايت اينترنتي     553-91735

 :شيخ بهاييغيرانتفاعي دانشگاه   -66
 8179735296 :يكدپست.     فرشتهابانينبش خـ بلوار بهشت  ـ  بهارستانديشهر جد ـ اصفهان: آدرس          
  www.shbu.ac.ir: وب سايت   )  0311( 6816767 و 6812045 :دورنگار    6816761-6 :تلفن       

 :دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل  -67
 .مراجعه نمايند www.shomal.ac.ir: كسب اطالعات بيشتر به آدرس وب سايت مؤسسهبراي داوطلبان         

 :دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  -68
 0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن          .734 يپست صندوقي ـ  آزادانيابخي ـ  طبرسخي شيابانخ ـ بابل          

 :دماوندـ  آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد مؤسسه  -69
 .كيد داردأشدگان به كامپيوتر، زبان خارجي و رياضي ت ط پذيرفتهل بر تسمؤسسه          

 :قزوين ـ  آموزش عالي غيرانتفاعي البرزمؤسسه  -70
 با اخذ بهـا غـذا داده        مؤسسهيك نوبت در روز در سلف سرويس         -2 .جويان پذيرفته شده زن خوابگاه غيردولتي تعلق خواهد گرفت        به دانش  -1
 بعـد از  ، قـزوين ـاتوبان كـرج   : مؤسسه آدرس .از وام و امكانات ارائه شده صندوق رفاه استفاده خواهند كرد كليه دانشجويان ارشد -3 .شود مي

  www.alborzq.ac.ir: آدرس اينترنتي 02822577190:  تلفن   .آبيك، شهر محمديه
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 :جهاد دانشگاهي كاشمر  آموزش عالي غيرانتفاعيمؤسسه  -71
 كليـه مقـررات و   مؤسـسه  در ايـن  -2.  رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خـواهران الزامـي اسـت       -1

نامه از تخفيـف در       هاي اول تا سوم طبق آيين        دانشجويان رتبه  -3 .شود   در زمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرا مي       خصوصه  هاي آموزشي ب    نامه  آيين
ـ  اعتبـار مجلـه   زانيم  وي هر مقاله، متناسب با سطح علمهي ارااي به ازاء انتشار اني دانشجو-4. شهريه ثابت برخوردار خواهند شد       كنفـرانس، از اي

 و بـر اسـاس      اني توسط خود دانـشجو    نهي و پرداخت هز   يجاري بصورت است  اني دانشجو يخوابگاه برا  -5 .ر خواهند شد   برخوردا هي در شهر  فيتخف
ـ     طي واجد شرا  اني دانشجو ي برا يلي تحص هي پرداخت وام شهر   -6 . واگذار خواهد شد   تي و ظرف  تياولو ـ  از طر  نيمأ در صـورت ت  صـندوق رفـاه     قي

 . استريپذ مكاندانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ا
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد  -72

نامه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسـانند     و يا پايان   طول دوره تحصيل خود    هاي تحقيقاتي در     دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه            
 .خواهند شد از تخفيف ويژه درشهريه برخوردار

 : آموزش عالي غيرانتفاعي خيام مشهدمؤسسه  -73
به دانـشجويان    .پذيرد  صورت مي   نفر 500ظرفيت    با مؤسسههاي متعلق به     خوابگاه در )هزينه اخذ با(  خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر     تأمين          

 كليه دانـشجويان از  .شوند وام شهريه برخوردار از توانند كليه دانشجويان مي .شود  ميارائهسلف سرويس    نرخ دانشجويي در   با يك نوبت غذا   در
-6640233-6621777-6635777: تلفـن . 1يفالحـ  -شهرك لـشكر   -آباد قاسم -مشهد :آدرس .شد خواهند مزاياي بيمه حوادث برخوردار   

0511 
 : قزوينـ آموزش عالي غيرانتفاعي رجا مؤسسه  -74

 ورزشكاران حائز رتبـه در مـسابقات        ي برا -2 .شود ي داده م  يا ژهي و في تخف مسالين ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر          اني به دانشجو  -1
ـ  اني نوروز اباني خ ـ ينيخم  بلوار امام  ـ نيقزو: آدرس -3 .شود ينظر گرفته م    در يا ژهي و في تخف ي و كشور  ييدانشجو جنـب خوابگـاه دانـشگاه       ـ

    0281-3677105 : فاكس       3677106-10: تلفن    341451177: ي پستصندوق.  رجاءي مركز آموزش عال ـللالم نيب
 :اصفهان  ـ آموزش عالي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهانيمؤسسه  -75

. هاي زننده براي تمام دانشجويان الزامـي اسـت          ها و پوشش     رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس              -1
 ايـن مؤسـسه بـه    -3 .نوان حجاب برتر همواره با مانتو و مقنعـه اسـالمي بـراي خـواهران دانـشجو كـامالً الزامـي اسـت         استفاده از چادر به ع -2

نمايد و بـه تعـدادي از دانـشجويان      اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مي    تأميندانشجويان نيازمند در صورت     
 خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريـق بخـش                -4 .نمايد  مسكن پرداخت مي  هاي كمك هزينه اجاره       نيز وام 

ايـن   -5 .هـا بـراي نيمـسال اول و دوم ضـروري اسـت              اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه      .  گرديده است  تأمينخصوصي  
 دهـي بـه دانـشجويان در        هاي اياب و ذهاب جهت سرويس        امكانات الزم، سرويس   تأمينصورت   در  و باشد  ميهاي غذاخوري    مؤسسه داراي سالن  

 0311-6502820-4 : تلفن. بلوار قائم جنوبي-شهر  سپاهان-اصفهان: آدرس مؤسسه .شود نظر گرفته مي
 :تهرانـ  )صدرا(لهينأ آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتمؤسسه  -76

دانـشجويان از كمـك هزينـه     -2. باشـد  مـي سب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانـشجويان الزامـي   رعايت شئونات اسالمي و پوشش منا   -1
 و انتخاب واحـد هـر   نام ثبت شهريه در زمان   -3. هاي دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود            تحصيلي و وام  

مبلـغ   -6. باشـد  مـي امكانات خوابگاهي فراهم ن -5 .شود و انتقال خسارت محاسبه و دريافت مي در صورت انصراف  -4. شود ترم نقداً دريافت مي   
هزينه اردوهـاي علمـي و تفريحـي و مـواد مـصرفي و اسـتهالك                 -7 .گردد هاي حل تمرين و خدمات اضافي و جانبي تحصيلي دريافت مي           كالس

 -9 .گـردد   اينترنتـي دريافـت مـي    نـام   ثبت يك و نيم درصد شهريه بابت        -8. دباش تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاهي و عملي به عهده دانشجو مي        
 . مراجعه نمائيدwww.Sadra.ac.ir : به آدرسمؤسسهها در سايت  براي كسب اطالعات بيشتر حتماً به بروشورها و اطالعيه

 : ـ نور)ره(عالمه محدث نوري غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي   -77
    46415-451: صندوق پستي.  كوي دانشجوي يك- خيابان شقايق - شهرستان نور -ندران ماز: مؤسسه  نشاني       
  .www.mohaddes.ac.ir :آدرس سايت مؤسسه .باشد  مي0122-6253520-3  :هاي تماس شماره        

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي قشم  -78
 اطالعـات  افـت يجهت در.  متفاوت استي داخليها  آن با دورههيشود و شهر يار م  برگز راني دانشگاه كارلتون كانادا در ا     ي دوره با همكار   نيا -1

 .امكان انتقال دانشجو وجود ندارد -2 .مراجعه شود  www.Qeshm.ac.ir  گاهي موارد به پاري و ساهيبه روز شده در مورد شهر
 : آموزش عالي غيرانتفاعي كرمانمؤسسه  -79

 بـراي  0341-2122722-2122723-2110522 :تلفـن  .جنـب تـاالر پيونـد    ـ  نتهاي بلوار اميركبيراـ بلوار جمهوري اسالمي  ـ كرمان   :آدرس
  . مراجعه فرماييدwww.ukerman.com :مشاهده شرايط خاص دانشگاه به آدرس اينترنتي

 : تبريز-)ص(اكرم موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نبي -80
 ي و تخصـص   ي عموم يها  مربوط به كارگاه   ي مصرف لي مواد و وسا   هي ته -2 .واهد گرفت خوابگاه تعلق خ    شده دختر،  رفتهي پذ اني دانشجو هي به كل  -1
 شـده  رفتـه ي پذاني از دانـشجو چكـدام ي هي مهمان و انتقالي با تقاضا-3 . مورد نخواهد داشتني در ايعهده خود دانشجو بوده و دانشگاه تعهد    ه  ب

 . شدنخواهدموافقت 
  



 15 صفحه

   : عالي آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه ) شبانه( نوبت دوم هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي هرشت  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و) م
  

  . نمايند را نيز انتخاب »شبانه« نوبت دوم تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5  رديفبراساس( رشته انتخاب  به  جاز م داوطلبان  كليه -1
 دوره رشـته مربـوط در    ضـرايب  و  امتحـاني  مـواد  همانند  »شبانه« دوم  نوبت  هاي دوره تحصيلي هاي  رشته از  يك هر   دروس    ضرايب و امتحاني مواد -2

  .باشد  مي روزانه
 و   شرايط عمومي  واجد   است   الزم   عالي   آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه »شبانه« نوبت دوم   هاي   دوره   تحصيلي  هاي  رشته  در   تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2 و 1 صفحات در شرايط مندرج( تصاصياخ
  مجـاز بـه    ،   رزمنـدگان    سهميه   قانون   اجرايي  نامه آيين براساس،  شوند   مي   پذيرفته  »شبانه« هاي نوبت دوم   دوره  در   رزمندگان   با سهميه    كه  داوطلباني -4

  . نخواهند بود ال بعد س آزمون  در رزمندگان از سهميه  مجدد استفاده
لذا . باشند مسائل رفاهي معذور مي    وذهاب   از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و      ،)شبانه( نوبت دوم    هاي  دوره   مجري   عالي  آموزش   مؤسسات و ها  دانشگاه -5

  .را انتخاب نمايند شهر محل سكونت خودهاي  رشتهكد ومي نموده وگردد انتخاب خود را ب ان توصيه ميوطلببه دا
 ايجـاد  طـرح  نامـه   آيين رد  كه   مواردي در مگر ،بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي   مقررات    تابع »شبانه« نوبت دوم    هاي  دوره   دانشجويان -6

  .  است   شده مستثني »شبانه« نوبت دوم  هاي دوره
  .باشد  مي  ممنوع  روزانه  دوره  به »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره انشجويان د انتقال -7
ـ  فناوري و   تحقيقات علوم، وزارت مصوبات براساس ،  »شبانه« نوبت دوم  هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8  نوبـت دوم  « كلمـه  ذكـر دون  ب

  .دشو مي اعطا» )شبانه(
  .شود با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  »شبانه«نوبت دوم   ايه  دوره هاي  كالس  تشكيل ساعات -9

 مؤسـسات  و   ها  دانشگاهي مورد نظر به شرايط اختصاصي       ها  محل كدرشتهكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب               -10
  . اين دفترچه راهنما توجه نمايند14 الي 9 اتآموزش عالي مندرج در صفح

  : آموزش عاليمؤسسات و ها دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول  -11
رسـيده،  به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري         ي مجري كه    ها  دانشگاه »شبانه«هاي نوبت دوم      هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره       ميزان شهريه 

  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم »شبانه«  بت دوم نوهاي  دوره  شدگان پذيرفته كه. باشد ميبه شرح جدول ذيل 
  

  

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت موزشيآگروه  عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( هپايان نام
   اراك 000/500/1 000/700 000/550 000/750/2 علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600 000/000/3  مهندسيو علوم پايه و فني 
  اروميه 000/500/1 000/700 000/550 000/000/3  علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  مهندسي، كشاورزيو علوم پايه، فني 
  اصفهان 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/4  مهندسيو علوم پايه و فني 
  ـ تهران )س(الزهرا 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  مهندسي، هنرو علوم پايه، فني 
  ايالم  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني

 000/500/1  000/625 000/500  000/000/3  كشاورزي، علوم پايه

   همدانـسينا  بوعلي  000/250/1  000/625  000/500 000/750/2  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  كشاورزي، علوم پايه مهندسي،و فني 

  بيرجند 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3 علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  مهندسيو علوم پايه و فني 

  تبريز 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2  علوم انساني
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  مهندسي، علوم پايه، كشاورزيو فني 

   ـ تهرانتربيت مدرس  000/750/1  000/875  000/700  000/000/4  علوم انساني
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  شاورزيكهنر، پايه،  مهندسي، علوم و  فني

  تربيت معلم تهران 000/500/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني 
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  ، علوم پايه مهندسيو فني 

   ـ تبريزذربايجانآتربيت معلم   000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني 
  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  مهندسي و علوم پايه و فني 

  تربيت معلم سبزوار   000/000/1  000/550  000/450  000/250/2  علوم انساني
  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  پايهعلوم 
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  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت موزشيآگروه  عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( هپايان نام
  000/750/1 000/875  000/700  000/500/3  علوم انساني 

  تهران   000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني و مهندسي 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، كشاورزي، هنر 

  بوشهر  ـ خليج فارس 000/500/1 000/700  000/550  000/000/4  علوم انساني 
 000/500/1 000/875  000/700  000/250/4  فني و مهندسي 

  000/000/2 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه  دامغان
  كرمانشاه ـ رازي   000/250/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني

 000/500/1 000/700 000/550  000/500/2  مهندسي، علوم پايه، كشاورزيو فني 

  زابل  000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  علوم انساني
 000/500/1 000/875  000/700  000/500/3  مهندسي، علوم پايه، كشاورزيو فني 

 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 

  سمنان  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  مهندسي، علوم پايهو فني 

   ـ زاهدانسيستان و بلوچستان  000/500/1 000/700  000/550 000/750/2  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/250/3  مهندسيو وم پايه، فني عل

  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  كشاورزي، هنر علوم پايه،
 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2 علوم انساني

  شهركرد  000/750/1 000/875  000/700  000/000/3  مهندسيو علوم پايه، فني 
 000/500/1 000/875  000/700  000/000/3  كشاورزي

  كرمان ـ شهيد باهنر  000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  مهندسي، كشاورزي و    فني،علوم پايه

  ـ تهرانشهيد بهشتي   000/750/1 000/875  000/700  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  مهندسي، هنرو علوم پايه، فني 

  000/750/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم انساني
  اهوازـ شهيد چمران   000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  يهمهندسي، علوم پاو فني 

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي
  شيراز  000/750/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  كشاورزي، هنر مهندسي،و علوم پايه، فني 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/000/4  ها كليه گروه  صنعتي اصفهان

   ـ تهراناميركبير  صنعتي  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  مهندسيو فني 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه

  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  مهندسيو علوم پايه، فني    نصيرالدين طوسي خواجه  صنعتي
  صنعتي شاهرود  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1 مديريت

  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  مهندسي، كشاورزيو علوم پايه، فني 
   ـ تهرانصنعتي شريف  باشد  ريال مي000/500/67مجموع شهريه  MBAمديريت  

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  مهندسيو علوم پايه، فني 
  صنعتي ما لك اشتر  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت  

  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  مهندسيو علوم پايه، فني 
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  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت موزشيآگروه  عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( هپايان نام
 000/500/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه علوم انساني و   ـ تهرانعالمه طباطبايي

   ـ تهرانعلم و صنعت ايران 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  نيعلوم انسا
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/000/4  مهندسي، هنرو علوم پايه، فني 

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  كشاورزي علوم پايه و  گرگان طبيعي  منابع  و  كشاورزي علوم 
 000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  كشاورزي علوم پايه و  علوم و فنون دريائي خرمشهر

  000/750/1 000/875 000/700  000/250/3  علوم انساني
 مشهدـ فردوسي   000/750/1  000/150/1  000/900  000/000/4  هنر مهندسي،و فني 

  000/750/1  000/150/1  000/900  000/500/3  علوم پايه و كشاورزي
  قم  000/750/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني

  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  مهندسيو علوم پايه، فني 
  كاشان  000/750/1 000/700  000/550  000/500/3  علوم انساني

  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  مهندسيو علوم پايه، فني 
    رامين طبيعي منابع   و  كشاورزي 

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي   ـ اهوازمالثاني
   ـ رشتگيالن  000/750/1  000/700  000/550  000/250/3  علوم انساني

  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  مهندسي، كشاورزيو علوم پايه، فني 
  آباد  ـ خرملرستان  000/000/1  000/625  000/500  000/250/2  علوم انساني
 000/500/1  000/625  000/500  000/500/2  رزيكشاو مهندسي،و فني  علوم پايه،

   ـ بابلسرمازندران  000/750/1 000/700 000/550  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600  000/500/3  كشاورزي مهندسي،و فني  علوم پايه،

   ـ اردبيلمحقق اردبيلي  000/000/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني
  000/000/1  000/625  000/500 000/750/2  كشاورزي مهندسي،و فني  پايه،علوم 

   رفسنجان ـ)عج(وليعصر 000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  علوم پايه 

   ـ بندرعباسهرمزگان  000/500/1 000/800  000/600 000/750/2  علوم انساني
  000/750/1  000/950  000/750  000/250/3 ها سايرگروه

 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر  اصفهان هنر

 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر هنر تهران

  ياسوج  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم انساني
  000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه

  يزد 000/500/1 000/700  000/550  000/000/3  علوم انساني 
  000/750/1 000/800  000/650 000/750/3  مهندسي و علوم پايهو فني 

پژوهشگاه شـيمي و مهندسـي شـيمي        
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/800/3  مهندسيو فني  علوم پايه،  ايران

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/750/4  مهندسيو فني  و انرژي  پژوهشگاه مواد
  000/750/1  000/750  000/600  000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  ساير مراكزآموزش عالي

  
  :هاي نيمه حضوري هاي مختلف تحصيلي دوره رشته ضوابط پذيرش دانشجو در شرايط و) ن
  . نمايند را نيز انتخابحضوري  هاي نيمه  دورهتحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف براساس( رشته انتخاب  به  جاز مداوطلبان  كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در       كنند، مي  عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي         آموزش مؤسسات و   ها  دانشگاهحضوري    دانشجويان دوره نيمه   -2

نام در رشـته قبـولي جديـد، الزم اسـت از رشـته         در صورت موفقيت و قبل از ثبت      بديهي است . نام و شركت نمايند    آزمون تحصيالت تكميلي ثبت   
  .قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند

نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجـاز   براساس آيين شوند، حضوري پذيرفته مي   هاي نيمه   سهميه رزمندگان در دوره     داوطلباني كه با استفاده از     -3
  .ه مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بودبه استفاد
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 :تذكرات

 سـاير امـور رفـاهي بـه دانـشجويان را      وام تحصيلي و  خوابگاه،تأمينحضوري به هيچ وجه امكان  هاي نيمه دوره   مجري   عالي  آموزش   و مؤسسات  ها  دانشگاه -4
  .داشت نخواهند

حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه      هاي نيمه  عالي در زمينه آموزش      آموزش مؤسسات و   ها  دانشگاهضوري  ح هاي نيمه   مقررات آموزشي دوره   -5
  . هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود  كالسبصورتها  نور خواهد بود و تشكيل كالس پيام

ييـد وزارت  أ آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مـورد ت و مؤسسات  ها  دانشگاههاي نيمه حضوري      التحصيالن دوره   به فارغ  -6
  .شود  ميءاعطا» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«ذكر كلمه  فناوري با علوم، تحقيقات و

  .شدگان الزامي است  كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته-7
  .گردد هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ره از دانشجويان دو-8
 آموزش عـالي وابـسته بـه وزارت علـوم،     مؤسسات و ها  دانشگاهحضوري    هاي نيمه   هاي تحصيلي دوره    حضوري براي كليه رشته     هاي نيمه   شهريه دوره  -9

ر بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصيلي             شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغي       1389هاي سال     تحقيقات و فناوري براي ورودي    
  .همان دانشگاه خواهد بود) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  شهريه% 60به ميزان 

  

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته ضوابط پذيرش دانشجو در شرايط و) س
 همچنين و  ذيربط هاي  گروه  آزمون رد شركت  شرط  به هنر  و  كشاورزي مهندسي، و   فني پايه،   علوم انساني،  علوم هاي گروه از يك هر   داوطلبان   كليه -1

  . نمايند را نيز انتخاب مراكز دانشگاه پيام نور تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف براساس( رشته انتخاب  به  بودن جازم
 در منـدرج   شـرايط ( اختـصاصي  و   شرايط عمومي  واجد   است  الزمدانشگاه پيام نور     يلي مراكز ي تحص ها  محلكدرشته    در  تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2  و1 صفحات
نامه اجرايي قانون سـهميه رزمنـدگان، مجـاز بـه      براساس آيين شوند، سهميه رزمندگان در دانشگاه پيام نور پذيرفته مي     داوطلباني كه با استفاده از     -3

  .آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در
همـراه  هـا بـه        رشـته  گونه اينشدگان نهايي    فهرست اسامي پذيرفته   به روش متمركز صورت خواهد گرفت و       ،ها  محل  كدرشته  پذيرش دانشجو در   -4

 بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته           . متمركز اعالم خواهد شد    بصورتها    رشته شدگان ساير  فهرست اسامي پذيرفته  
  . محل باشد، گزينش بر اساس حدنصاب علمي صورت خواهد گرفت

  . باشد مي پيام نور، به شرح جدول ذيل  دانشگاه  تحصيلي مختلف  هاي رشته درهاي ثابت و متغير  ميزان شهريه :دانشگاه پيام نور  شهريه -5
  .باشد  ميذيربط آموزش عالي مؤسسات   در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته

  

  . تعيين شده است% 15حال حاضر نرخ افزايش ساالنه حدود  در .يابد تصويب هيات امنا افزايش مي هاي ثابت و متغير با  شهريه-1
  .ماند باقي مي به قوت خود  و بقيه مواردباشد مي شهريه ثابت دانشجو درترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط -2
  . باشد ميهاي متغير مربوط  شهريه% 50 شهريه متغير درس خودخوان -3
 نيـاز  مـورد   اعتبـار تأمينصورت موافقت دولت با  در. نشده است  منظور86سال  ها اين كاهش در    كاهش شهريه  توجه به سياست دولت مبني بر       با -4

  .ها جدول تكميلي اعالم خواهد شد ناشي از كاهش شهريه
  
  : آموزش عالي غير انتفاعيمؤسسات  وها دانشگاهتحصيلي مختلف هاي  كدرشتهضوابط پذيرش دانشجو در شرايط و )ع
غيردولتـي و    عـالي    آمـوزش   و مؤسـسات   ها  دانشگاه تحصيلي هاي  رشته توانند  مي ) كارنامه 5 رديف   براساس( رشته انتخاب   به جازم  داوطلبان  كليه -1

  . نمايند تخابرا نيز انيرانتفاعي غ
شـرايط   واجـد    اسـت   الزمغيرانتفـاعي   غيردولتـي و       عـالي    آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه   تحصيلي  يها  محل رشتهكد در  تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  فترچه د2  و1درصفحات  مندرج  شرايط( اختصاصي و  عمومي
نامـه   براساس آيـين   شوند، غيرانتفاعي پذيرفته مي  غيردولتي و      عالي   آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاهسهميه رزمندگان در      داوطلباني كه با استفاده از     -3

  .بعد نخواهند بوداجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال 
هـا بـه    گونه رشته شدگان نهايي اين  به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته       ،ها  محل   پذيرش دانشجو در برخي از كدرشته      -4

  . متمركز اعالم خواهد شدبصورتها  رشته همراه فهرست اسامي پذيرفته شدگان ساير
باشد تا چنـد برابـر ظرفيـت           انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز مي                كه نياز به   ها  محل كدرشته در برخي از     -5

 آموزش عالي ذيـربط از بـين معرفـي شـدگان بـر اسـاس نتيجـه                  مؤسسه  پذيرش، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهايتاًً          
 علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تائيد شدگان را بـراي گـزينش و اسـتخراج اسـامي قبـول                      مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به نمرات         

  .شدگان نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
رچه راهنما   اين دفت  انتهاي درگيرد،    يي كه به روش نيمه متمركز صورت مي       ها  محل كدرشتهپذيرش دانشجو در     شرايط و ضوابط اختصاصي   : تذكر مهم 

  .درج شده است
 آموزش  مؤسسات و   ها  دانشگاهي مورد نظر به شرايط اختصاصي       ها  محلكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد                -6

  . اين دفترچه راهنما توجه نمايند14 الي 9عالي مندرج در صفحات 
  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به ي،مجر  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -7
  .  است  شده مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -8
  :غيرانتفاعي ـغيردولتي  آموزش عالي و مؤسسات ها دانشگاه  شهريه -9

غيرانتفاعي كه توسـط هيـأت امنـاء    غيردولتي و  عالي   آموزش مؤسسات و ها دانشگاه   تحصيلي  مختلف هاي رشته درهاي ثابت و متغير      ميزان شهريه 
  . باشد مي مندرج در صفحات بعدول ا آموزش عالي مربوط به تصويب رسيده، به شرح جدمؤسسه

 .باشد  ميذيربط آموزش عالي مؤسسات   وها دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -

زينهس عملي پرهودرنامه هزينه و پايان س عملي كمودر س نظريودر شهريه ثابت درسي به ريال شهريه متغير به ازاي هر واحد
000/311/3  100/331  300/993  500/655/1  
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   غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي مؤسسهعنوان 
  شهريه ثابت

 )ريال( شهريه متغير هر واحد  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه

 000/500/1 000/500تخصصي  و نياز پيش 000/000/3 ها كليه رشته  الدين  اصول دانشكده

  000/500/1  000/400 و تخصصي 000/300 نياز پيش  000/500/2  ها كليه رشته  دانشكده علوم حديث
 000/500/1 000/500 000/000/3 علوم انساني  اصفهان   ـقرآني  معارف    دانشكده

  .گردد شدگان شهريه اخذ نمي از پذيرفته   قمـ) ع(دانشگاه باقرالعلوم
 000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

   اصفهان ـ بهائي شيخ دانشگاه   000/000/2  000/600  000/000/3  فني و مهندسي
  000/000/2  000/500  000/000/3  كشاورزي و هنر

 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 علوم    دانشگاه  000/750/1  000/850 ،  عملي 000/650نظري  000/500/3  مهندسيو فني 

  000/500/1  000/500  000/000/3  ها ساير گروه

  000/000/4  ها كليه رشته   قمـدانشگاه مفيد 

  000/850نظري  شهريه متغير هرواحد
ــادل دوره    ــي مع ــهريه دروس جبران ش

واحــد  شــهريه هــر كارشناســي بــوده و
  باشد  ريال مي000/550 نياز پيش

000/850/1  

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   تهران ـآموزش عالي خاتممركز   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   ـآموزش عالي ارس  مؤسسه  000/000/2  000/600 000/000/3  هندسيفني و م

  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر
   قزوين ـ آموزش عالي البرزمؤسسه  000/000/2  000/500  000/000/3  علوم اجتماعي

  000/000/2  000/650  000/000/3  زبانهاي انگليسي
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

   تبريز ـالغدير  عالي  آموزش  مؤسسه  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 ـخيام  عالي  آموزش  مؤسسه  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

  قزوينـ رجاء   عالي  آموزش  مؤسسه  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
   مشهد ـسجاد  عالي  آموزش  مؤسسه  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
   آموزش عالي سورهمؤسسه  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 ـ شمالدانشگاه  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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   غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي مؤسسهعنوان 
  شهريه ثابت

 )ريال( شهريه متغير هر واحد  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه

  000/500/1  000/500  000/000/3  پايهعلوم انساني و علوم 
  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي

   ـاصفهاني  اشرفي  شهيد  عالي  آموزش  مؤسسه
  اصفهان

  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر
  000/500/1 000/500  000/000/3  ها كليه رشته   چالوس ـطبرستان  عالي  آموزش  مؤسسه

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   قزوينـعالي كار   آموزش  مؤسسه  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
  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي

  ـ)ره(محدث نوري  عالمه  عالي  آموزش مؤسسه
  نور

  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
 ـ )صدرا(  آموزش عالي صدرالمتالهينمؤسسه
  تهران

  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر
  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

  000/000/2  000/600 000/000/3  فني و مهندسي
   ـنشگاهيدا جهاد  عالي  آموزش  مؤسسه

  يزد واحد 
  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و هنر

  000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه
   ـ تبريز) ص(نبي اكرم عالي   آموزش مؤسسه  000/000/2  000/600 000/000/3   و مهندسيفني

  000/000/2  000/500 000/000/3  كشاورزي و  هنر
 آموزش عالي مؤسسات و ها دانشگاه ساير

  000/500/1  000/500 000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  غيرانتفاعيـ غيردولتي 

 
  .استن سال هما آزمون سراسري دفترچه اسي مندرج درهاي كارشن جبراني معادل شهريه دوره يا نياز پيشدرس  واحد شهريه هر

  
  
  )هاي مجازي دوره( آموزش عالي مؤسسات  وها دانشگاهتحصيلي  مختلف هاي كدرشتهضوابط پذيرش دانشجو در شرايط و )ف
  . نمايند زي را نيز انتخابهاي مجا هاي تحصيلي دوره رشته توانند مي )  كارنامه5براساس رديف ( انتخاب رشته به   جازمداوطلبان    كليه-1
 واجـد    اسـت   انتفـاعي مجـازي الزم    دولتـي و غير    غير   عالي   آموزش  مؤسسات  و ها  دانشگاه  ي تحصيلي ها  محلكدرشته   در   تحصيل   متقاضي  داوطلبان -2

   نداشـته    منعـي    عمـومي    وظيفه  راتلحاظ مقر  از بوده و  ) يك   راهنماي شماره   دفترچه 2  و 1صفحات   درمندرج     شرايط( اختصاصي و  شرايط عمومي 
  .باشند

براسـاس   شـوند،   مجازي پذيرفتـه مـي     غيردولتي و غيرانتفاعي     عالي   آموزش  مؤسسات  و ها  دانشگاهسهميه رزمندگان در      داوطلباني كه با استفاده از     -3
  .زمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بودنامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آ آيين

 نظـر   مـورد  مؤسـسه  يا به سايت اينترنتي دانشگاه    براي اطالعات بيشتر   توانند داوطلبان مي  هاي مجازي بصورت الكترونيكي بوده و      دوره در   آموزش -4
  .مراجعه نمايند خود

 مؤسـسات   و هـا   دانـشگاه  چند برابر بـه      بصورت ها  محلن متقاضي اين رشته     هاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبا          پذيرش در رشته   -5
كـه  (شرايط خاص    اسامي چند برابر ظرفيت معرفي شدگان رشته هاي بورسيه و         . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد      آموزش عالي پذيرنده اين دوره    

هـاي   ي دورههـا   محلناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته        ضم. سايت سازمان درج خواهد شد     در)  صفحه يك آمده است    »ب« بند   درتوضيح  
  .مجازي ندارند

  . نخواهند داشت دانشجويان   و ساير امور رفاهي به  تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن  تأمين  امكان  هيچ وجه مجري، به   عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -6
 عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاهساير  و باشد انتفاعي ميدولتي ـ غير  آموزش عالي غيرمؤسسات مجازي در هاي  جدول شهريه ذيل مختص به دوره-7

  .  دانشگاه اخذ خواهند نمودءرا بر اساس مصوبه هيات امنا هاي مجازي خود شهريه دوره 
  

  فاعي مجازيغيرانت ـ آموزش عالي غيردولتي مؤسساتمربوط به هاي مختلف تحصيلي  جدول شهريه رشته
  شهريه ثابت گروه آموزشي شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه
 000/000/1 000/625 000/500 000/750/2 علوم انساني

 000/500/1 000/750 000/550 000/250/3 مهندسيو علوم پايه و فني 
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  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره و ضوابط پذيرش رشتهجدول شرايط 
  ضوابط پذيرش  وشرايط  پذيرندهمؤسسهنام 

  حديث دانشكده علوم
  )شهرري(

مواد و منـابع مـصاحبه علمـي همـان منـابع آزمـون ورودي تحـصيالت تكميلـي در         (دانـشكده  موفقيت در مصاحبه   -1 :شرايط
امكـان دسترسـي    -3. هاي اسـتفاده از شـبكه اينترنـت    آشنايي با رايانه و مهارت -2 .)خواهد بود  1112 و   1111 امتحاني    كدرشته

  .مناسب به اينترنت
 .شـد  خواهـد  ءفنـاوري اعطـا    تحقيقات و  وزارت علوم،  ييدأت آموختگان اين دانشكده مدرك رسمي مورد       به دانش  -1 :كانات و مزايا  ام
 .كـشور  سراسـر  هاي دانـشكده در    محل نمايندگي  هاي توجيهي حضوري در    كارگاه حصيلي و نميسال ت  هاي پايان هر   آزمونبرگزاري   -2
طريـق پايگـاه     مباحثه كه از   و تاالرهاي گفتگو  :آموزشي مانند  ابزارهاي كمك  تعاملي و  اي و   استفاده از دروس الكترونيكي چندرسانه     -3

گفتگـوي   پشتيباني و خدمات آموزشي آنالين و      -4 .بررسي است  قابل مشاهده و    http://vu.hadith.ac.ir :اينترنتي دانشكده به نشاني   
 برخـورداري از   -6 .هدف كاهش وابستگي به شبكه اينترنـت       لوح فشرده دروس با    تهيه آنالين جزوات و    -5. مسئوالن زنده با استادان و   

برخـورداري از معافيـت تحـصيلي و ديگـر تـسهيالت             -7. شرايط واجد افراد ديگر و متازشهريه تحصيلي براي دانشجويان م     تخفيف در 
  .مرسوم در مراكز آموزش عالي مشابه

 را مـالك پـذيرش قـرار        1389 دانشگاه اصفهان همان نمرات كسب شده داوطلبان از طريق آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال                -1
 .باشـد    پژوهـشي مـي    - پذيرش دانشجو در ايـن دوره بـصورت آموزشـي            -2. صاحبه با متقاضيان نخواهد داشت    داده و نيازي به انجام م     

در زمان برگزاري امتحانات و ساير مواقعي كه نياز بـه           ( اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال تأمين خوابگاه، محل اسكان، تغذيه             -3
  . يلي و ساير امور رفاهي دانشجويان نخواهد داشت، وام تحص)حضور فيزيكي دانشجو در دانشگاه است

  )به ريال(شهريه   شهريه متغير هر واحد
  نامه شهريه هر واحد پايان  عملي  نظري  شهريه ثابت هر نيمسال  گروه آموزشي

  000/500/1  000/900  000/750  000/500/3  علوم انساني

  دانشگاه اصفهان

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  علوم پايه و فني و مهندسي

دانشگاه سيستان و 
  )زاهدان( بلوچستان

ي هـا  دانـشگاه  تحصيل همزمان در -2 .گردد مي معافيت تحصيلي صادر مي باشندخدمت نظام وظيفه كه مشمول  مردبراي داوطلبان   -1
 وم طـول تـر   وره حـضوري در  يك هفتـه مـشا     دانشجويان در  حضور -4 .شود الكترونيكي ارائه مي   دروس بطور  -3 .باشد  مين مجاز ديگر

 ثابـت هـر نيمـسال    شـهريه    :رشـته مـديريت فنـاوري      بلـغ شـهريه در    م -5. باشـد   مـي امتحانات پايان ترم حضوري الزامـي        شركت در 
  .باشد مي  ريال000/650/1پايان نامه  واحد هر شهريه ـ ريال 000/605شهريه هر واحد نظري  ـ  ريال000/575/3

  . دانشگاه شرايط و ضوابط خاصي براي پذيرش دانشجو ندارد-2 .بعمل خواهد آمدشفاهي / كتبي داوطلبان مصاحبه از  -1  دانشگاه شهيد بهشتي

  دانشگاه شيراز

نام  هاي مجازي با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي تشكيل هر دوره منوط به ثبت هاي زياد برگزاري دوره      با توجه به هزينه    -1
 با توجه به نوع سيستم آموزش، هيچگونـه امكانـات رفـاهي از قبيـل خوابگـاه، سـلف                    -2. باشد  ظرفيت هر دوره مي    3/1حداقل، معادل   

بـصورت وب   (هاي مجازي     هاي آموزشي شامل كالس      دوره -3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد      .... سرويس، وام دانشجويي و     
ريزي شده    باشد، كه بصورت محدود و برنامه       نفرانس، در دو مركز شيراز و تهران مي       بصورت ويدئو ك  ) رفع اشكال (حضوري  و  ) كنفرانس

آموزشي هر درس به دانشجويان در ابتداي هـر نيمـسال كـه بـا               ) CD( آموزش به روش الكترونيكي برمبناي ارائه        -4. گردد  برگزار مي 
 امتحانات  -5 .باشد  مي) روي خط ( online هاي  رگزاري كالس هاي نوين آموزشي و با كيفيت باال تهيه شده و سپس ب             استفاده از فناوري  

در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن بصورت حضوري و در حال حاضر در حد چند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصـفهان،                 
ينه برگزاري امتحانات در شهرهاي غير      هز: تذكر. باشد  گردد كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو مي          تبريز، بابل و قشم برگزار مي     

هاي    دانشكده آموزش  1389-90 ميزان شهريه كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي         -6. باشد  از شيراز و تهران به عهده دانشجو مي       
ت بيشتر بـه   براي كسب اطالعا-7. طبق شهريه نوبت دوم دانشگاه شيراز در سال تحصيلي فوق خواهد بود        ) آموزش مجازي (الكترونيكي  

  .مراجعه نماييد www.vu-shiraz.ir: سايت دانشكده به نشاني

ينترنتـي  توانند جهت كـسب اطالعـات تكميلـي، بـه نـشاني ا       داوطلبان مي-2 .آورد مينمصاحبه بعمل شدگان   پذيرفته دانشگاه قم از  -1  دانشگاه قم
   . مراجعه فرمايند http://vu.qom.ac.ir :  آدرسدانشكده مجازي قم به

عالي  زشو آممؤسسه
انتفاعي  و غير دولتيغير

  )تهران (مهرالبرزمجازي 
  .تجربي با ارائه مدارك مرتبط  پژوهشي و–بودن سوابق علمي دارا زبان انگليسي و  اينترنت وهتسلط ب و مهارت پايه كامپيوتر

  .گردد اعالم مي   www.mehralborz.ac.ir:يلي از طريق آدرس اينترنتياطالعات تكم نوع مصاحبه و تاريخ و
زش عالي و آممؤسسه
 يرانتفاعي و غ غيردولتي

  )تهران ( نورطوبي مجازي
  . خواهد آمدنبعمل نيز  مصاحبه مؤسسهي ها محلاز متقاضيان كدرشته مؤسسه شرايط و ضوابط خاصي براي پذيرش دانشجو ندارد و 
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  :)الملل هاي بين دوره( آموزش عالي و مؤسسات ها دانشگاهتحصيلي هاي مختلف  كدرشته وابط پذيرش دانشجو درشرايط و ض )ص
  . نمايند الملل را نيز انتخاب هاي بين هاي تحصيلي دوره شتهرتوانند  مي)   كارنامه5براساس رديف (انتخاب رشته  به   مجازداوطلبان    كليه-1
   اسـت   الملـل الزم    هاي بـين     پذيرنده دانشجو در دوره      عالي   آموزش  مؤسسات و   ها  دانشگاه  ي تحصيلي ها  محل كدرشته در   لتحصي   متقاضي  داوطلبان -2

   منعـي   عمـومي   وظيفـه  بوده و از لحـاظ مقـررات  )   يك راهنماي شماره  دفترچه   2 و 1مندرج در صفحات      شرايط  (و اختصاصي     شرايط عمومي    واجد
  . باشند نداشته

 بـر  شـوند،  الملل پذيرفته مي هاي بين  پذيرنده دانشجو در دوره  عالي  آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در          -3
  .هند بودنامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخوا اساس آيين

 آمـوزش عـالي     مؤسسات و   ها  دانشگاه چند برابر به     بصورت ها  محلالملل به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته              هاي بين   هاي دوره   پذيرش در رشته   -4
 صفحه يك   »ب«كه توضيح آن در بند      (شرايط خاص   هاي بورسيه و      شدگان رشته  اسامي چند برابر ظرفيت معرفي    . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد       پذيرنده اين دوره  

  .الملل ندارند هاي بين ي دورهها محلضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته . در سايت سازمان درج خواهد شد) آمده است
  .نمايند مورد نظر خود مراجعه مؤسسهتوانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا   داوطلبان مي-5
  

  الملل هاي بين هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته
  شهريهميزان ضوابط پذيرش و و شرايط   دانشگاهنام 

 تعـداد واحـد     -2.  آموزشي دانشگاه تبريز خواهد بود     المللي ارس، مطابق با محتواي برنامه و نظام         هاي پرديس بين     محتواي آموزشي برنامه   -1
.  واحـد خواهـد بـود   32 و حـداكثر   28مورد نياز براي فراغت از تحصيل و اخذ مدرك، طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حـداقل                   

 تحـصيل در دوره مـذكور        طـول مـدت    -3. گذراندن دروس جبراني مورد نياز بر اساس تشخيص پرديس ارس براي دانشجويان الزامي است             
ذيـل  توضـيحات    و   شـهريه دوره بـه شـرح جـدول         -4. باشـد   مي)  نيمسال 6( سال تحصيلي    3و حداكثر   )  نيمسال 4( سال تحصيلي    2حداقل  

  .باشد مي
  شهريه ثابت هر نيمسال  هاي تحصيلي رشته  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 

  دروس نظري  احدهاي عمليپروژه و و  نامه پايان  )به ريال(
  000/950  000/200/1  000/650/1  000/000/11  هاي مهندسي رشته

  000/900  000/200/1  000/650/1  000/000/11  ها ساير رشته

  دانشگاه تبريز
المللي  پرديس بين(

  )ارس

  .ها نخواهد بود هاي دوره زبان انگليسي، اسكان، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه مبالغ پرداختي از بابت شهريه شامل هزينه -
 .در صورت انصراف، حذف ترم و يا اخراج دانشجو، مبلغ دريافتي از بابت شهريه تحصيل، مسترد نخواهد شد -
 .باشد، حتي اگر دانشجو از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد هاي تحصيلي الزامي مي پرداخت شهريه ثابت در تمامي نيمسال -
  . نام نموده و شهريه ثابت را پرداخت نمايد هاي بعدي نيز بايستي ثبت در نيمسالنامه و تا پايان مراحل دفاع، دانشجو  پس از انتخاب پايان -

  دانشگاه
  تهران

 در  550 يـا    IELTS در آزمـون     5/5 يـا    TOEFL در آزمون    550 يا   utest در آزمون    75 دارا بودن حداقل نمره      -2.  مصاحبه حضوري  -1
الملـل    در صورت نداشتن حداقل نمره زبان واحد بـين        (ي دانشگاه تهران است      آزمون استاندارد زبان انگليس    utest: توجه. TOLIMOآزمون  

هـاي زبـان    كيش دانشگاه تهران از داوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد آورد و در صورت عدم كسب حداقل نمـره زبـان قابـل قبـول، كـالس                     
 ).باشـد   طلبان منوط به كسب حداقل نمره قبـولي زبـان مـي           پذيرش قطعي اين دسته از داو     . نمايد  بصورت فشرده با هزينه داوطلبان برگزار مي      

 در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيـت  -4. ها الزامي است  باشد و حضور دركالس      محل تحصيل در جزيره كيش مي      -3
اي هر واحد نظري يا عملي به ترتيب براي  شهريه ثابت و شهريه متغير بر-5 .گردد نياز با هزينه دانشجويان ارائه مي  بيشتر، دروس پايه و پيش    

، گـروه علـوم پايـه،       ) ريال 000/200/2 ريال و    000/000/18(، گروه علوم انساني     ) ريال 000/200/2 ريال و    000/375/21(گروه هنر   
  .باشد مي)  ريال000/200/2  ريال و000/500/22(و گروه كشاورزي گروه فني و مهندسي 

  دانشگاه سيستان
  بلوچستان و

المللي  پرديس بين(  
 )چابهار

 آمـد و در صـورت نداشـتن حـد نـصاب الزم،      واهـد نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي بـه عمـل خ         شدگان قبل از ثبت    از كليه پذيرفته   -1
ابت هر نيمسال   شهريه ث  -2 . بگذرانند تيدانشجويان بايد به مدت يك ترم زبان انگليسي را در نيمسال اول تحصيلي زير نظر دانشگاه با موفق                 

 ريـال و عملـي و پـروژه    000/800/1 ريال و شهريه به ازاي هر واحد درسـي بـا توجـه بـه دروس نظـري و تئـوري               000/000/8تحصيلي  
  .گردد  افزايش مي%10 ريال خواهد بود كه ساليانه شامل 000/000/2
هـاي   مبلغ شهريه شامل هزينه ) ب .هاي كارشناسي است   دوره) شبانه(نوبت دوم   نياز يا جبراني معادل شهريه         شهريه هر واحد درس پيش     )الف

 پرداخت شهريه ثابـت     )ج .شود آزمون زبان نمي   آموزش و  صورت نياز  در و هاي دانشجويي  هزينه ساير و كتاب تغذيه، ذهاب، اياب و  مسكن،
 در صـورت    )د .نام كرده باشد     جبراني ثبت  واحدهاي يا در  و مرخصي تحصيلي باشد    حتي اگر دانشجو در    ،در هر نيمسال تحصيلي الزامي است     

ـ انصراف و يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شـهريه ثابـت و متغ                 بـه وي  ري
 .نمايندمراجعه  www.usb.ac.ir/inter :توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  ميداوطلبان .مسترد نخواهد شد

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين 

  طوسي

هاي تكميلـي توسـط        قدرت پس از انجام آزمون     - باشد و پذيرش نهايي در رشته مهندسي برق         اين دوره مشترك با دانشگاه هانوفر آلمان مي       
تواننـد    اي كسب اطالعات بيشتر مي    ضمناً داوطلبان بر  . گيرد  دانشگاه، از بين سه برابر ظرفيت معرفي شده از طرف سازمان سنجش صورت مي             

  . مراجعه نمايند www.kntu.ac.ir: به سايت دانشگاه به آدرس
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  الملل هاي بين هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته
  شهريهميزان ضوابط پذيرش و و شرايط   دانشگاهنام 

دانشگاه صنعتي 
 شريف

ـ  با قفي شري دانشگاه صنعتي دانشنامه رسمشي كرهي در جزفي شريالملل دانشگاه صنعت ني ب سيآموختگان در پرد   به دانش  -1  سيپـرد « دي
 ري متغ ي  هي در شهر  فيتخف% 50 شده توسط دانشگاه     نيي تع يها شدگان بر اساس رتبه    رفتهي پذ -2 .هد شد  اعطاء خوا  »شي ك رهي جز -الملل نيب

 قبـل از  89-90 يلي مختلف در سـال تحـص  يها  رشتهي براهي شهر-3.  در نظر گرفته خواهد شدشي در كفي امناء دانشگاه شر   تيأمصوب ه 
ـ معـادل ر   (ي هر واحد درسـ    ري متغ هي شهر - وروي 1800) ياليمعادل ر  (يلي تحص مسالي ثابت هر ن   هيشهر: باشد ي م لي به شرح ذ   فيتخف ) يالي

 هي شهر - وروي 300) ياليمعادل ر ( هر واحد پروژه     ري متغ هي شهر - وروي 180) ياليمعادل ر  (يشگاهي هر واحد آزما   ري متغ هي شهر - وروي 120
 يهـا  نهي هز ري و كتاب و سا    هي و ذهاب و تغذ    ابي مسكن و ا   يها نهيل هز  شام هيمبلغ شهر ) الف .وروي 60) ياليمعادل ر  (ي هر واحد جبران   ريمتغ

 اگر دانـشجو  ي است حتي الزاميلي تحصمسالي ثابت در هر نهيپرداخت شهر) ب.  شود ي آموزش و آزمون زبان نم     ازي و در صورت ن    ييدانشجو
ـ انصراف و   در صورت    )ج. نام كرده باشد     ثبت ي جبران ي در واحدها  اي باشد و    يلي تحص يدر مرخص  ـ   اخـراج دانـشجو از دوره در هـر         اي  از  ك ي

نام آزمـون   ل از ثبتبـ شدگان قرفتهيذـ از پ-4 . مسترد نخواهد شدي به وهي از دانشجو بابت شهريافتي وجوه در  لي و به هر دل    ليمراحل تحص 
ـ  IELTS در 5معـادل  ( به عمل خواهد آمـد و در صـورت نداشـتن حـد نـصاب الزم      يسي سطح زبان انگل نييتع ) TOEFL معـادل آن در  اي

شـدگان در    رفتـه ي شدن پذ  هماني م اي انتقال   -5 . نظر دانشگاه بگذرانند   ري ز يلي اول تحص  مسالي زبان را در ن    ي جبران ي واحدها دي با انيدانشجو
ـ عالقمندان. باشد ي در تهران ممنوع مفي شري به دانشگاه صنعتيطي تحت هر شراشي كرهيالملل دانشگاه در جز ني ب سيپرد  يتواننـد بـرا   ي م

 .ندي مراجعه نماhttp://kish.sharif.eduپايگاه اينترنتي  به شتريكسب اطالعات ب

 تمام وقت و در منطقه ي بصورت حضورلي دوره تحص -2 .شود ي م ءالملل اعطا  نيواحد ب  -الني دانشگاه گ  يآموختگان مدرك رسم    به دانش  -1
 از لحاظ لي تحصادامه يبه شرط نداشتن منع قانون( كشور فهي نظام وظني مطابق قوانيراني مرد ااني دانشجويرا ب-3 . خواهد بوديآزاد بندرانزل

ـ  سي و ضوابط دانشگاه و پـرد      ني قوان تيشدگان ملزم به رعا    رفتهي پذ -4 . صادر خواهد شد   يلي تحص تيمعاف) ي عموم فهيخدمت وظ  الملـل   ني ب
 منـوط بـه     ينـام قطعـ     گردد و ثبت   ي بصورت مشروط انجام م    رشي پذ نصورتي ا ريغ در( TOEFL از آزمون    500 كسب نمره    -5 .خواهند بود 

  .باشد ي فاقد خوابگاه مالني گشگاه دان-6 ).باشد يكسب حداقل نمره زبان م
  جدول شهريه

  مبلغ شهريه                 )به ريال(متغير شهريه 
  رشته                  

شهريه ثابت هر 
  )هر واحد عملي(  )هر واحد نظري(  )ريال(نيمسال 

هر واحد شهريه 
  )به ريال (نامه پايان

هر واحد شهريه 
  )به ريال(جبراني 

  000/825  000/125/6  000/450/2  000/925/1  000/375/11  علوم انساني

  دانشگاه گيالن

فني و مهندسي، معماري 
  000/900  000/125/6  000/625/2  000/800/1  000/250/12  و علوم كشاورزي
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره 
  )1كدگرايش( زبان وادبيات فارسي-1101

كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  1001  دانشگاه اراك  15  -  
  روزانه  1002  دانشگاه اروميه  25  -  

  روزانه  1003  دانشگاه اصفهان  -  13  فاقدخوابگاه
  روزانه  1004  دانشگاه اصفهان  -  8   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1005  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  روزانه  1006  دانشگاه ايالم  7  -  

  روزانه  1007  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1008  دانشگاه بيرجند  20  -  
  روزانه  1009   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  1010  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  1011  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  1012  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  1013  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  1014  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1015  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  12  -  
  روزانه  1016  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  1017  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  1018  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  1019  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  1020  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  36  -  
  روزانه  1021  ركرددانشگاه شه  12  -  

  روزانه  1022  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1023  دانشگاه شهيدبهشتي  14  -  
  روزانه  1024  ان اهوازدانشگاه شهيدچمر  6  -  
  روزانه  1025  دانشگاه شيراز  10  -  

  روزانه  1026  دانشگاه شيراز  5  -  ش ادبيات كودك ونوجوانگراي
  روزانه  1027  المه طباطباييدانشگاه ع  24  -  

  روزانه  1028  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1029  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  1030  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1031  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  1032  دانشگاه كاشان  13  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  1033  دانشگاه كردستان  12  -  
  روزانه  1034  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1035  خرم آباد-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  1036  بابلسر-دانشگاه مازندران  11  -  
  روزانه  1037  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  روزانه  1038  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  روزانه  1039  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  6  -  
  روزانه  1040  دانشگاه ياسوج  9  -  
  روزانه  1041  دانشگاه يزد  9  -  

  روزانه  1042  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1043  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  7  -  
  روزانه  1044  مركز آموزش عالي كازرون  10  -  
  شبانه  1045  دانشگاه اراك  8  -  
  شبانه  1046  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1047  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  شبانه  1048  دانشگاه ايالم  8  -  

  شبانه  1049  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1050  دانشگاه بيرجند  10  -  
  شبانه  1051   قزوين-)ره(المللي امام خميني يندانشگاه ب  6  -  

  شبانه  1052   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1053  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  1054  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1055  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  شبانه  1056  يت معلم تهراندانشگاه ترب  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  هشبان  1057  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1058  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  شبانه  1059  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1060  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  1061  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  1062  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  1063  دانشگاه سمنان  22  -  
  شبانه  1064  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  14  -  

  شبانه  1065  دانشگاه شهركرد  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1066  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1067  دانشگاه شهيدبهشتي  -  16  
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  )1كدگرايش( زبان وادبيات فارسي-1101ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1068  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1069  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1070  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ادبيات كودك و نوجوان
  شبانه  1071  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  24  

  شبانه  1072  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  1073  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1074  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1075  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1076  دانشگاه كاشان  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1077  رشت-دانشگاه گيالن  -  9  فاقدخوابگاه

  شبانه  1078  خرم آباد-دانشگاه لرستان  -  8  
  شبانه  1079  بابلسر-دانشگاه مازندران  11  -  
  شبانه  1080  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  شبانه  1081  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  1082  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  -  8  
  شبانه  1083  دانشگاه ياسوج  7  -  
  شبانه  1084  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  1085  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  7  -  

  حضوري نيمه  1086  دانشگاه اروميه  25  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  حضوري نيمه  1087  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
  حضوري نيمه  1088  باييدانشگاه عالمه طباط  25  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  پيام نور  1089  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  10  -  
  پيام نور  1090  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1091  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  
  پيام نور  1092  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1093  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  
  پيام نور  1094  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1095  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
  پيام نور  1096  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1097  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  10  -  
  پيام نور  1098  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1099  دانشگاه پيام نورمركزبابل  10  -  
  پيام نور  1100  دانشگاه پيام نورمركزبابل  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1101  ورددانشگاه پيام نورمركزبجن  15  -  
  پيام نور  1102  دانشگاه پيام نورمركزبجنورد  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1103  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  
  پيام نور  1104  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1105  دانشگاه پيام نورمركزتفت  10  -  
  پيام نور  1106  دانشگاه پيام نورمركزتفت  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1107  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  1108  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  ورشيوه آموزش مح

  پيام نور  1109  )واحدكرج(نورمركزتهراندانشگاه پيام   10  -  
  پيام نور  1110  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1111  دانشگاه پيام نورمركزرشت  10  -  
  پيام نور  1112  دانشگاه پيام نورمركزرشت  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1113  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  
  پيام نور  1114  ركزساريدانشگاه پيام نورم  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1115  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  10  -  
  پيام نور  1116  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1117  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  
  م نورپيا  1118  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1119  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  
  پيام نور  1120  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1121  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  
  پيام نور  1122  گاه پيام نورمركزكرماندانش  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1123  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  
  پيام نور  1124  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  1125  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )1كدگرايش(بيات تطبيقياد- زبان وادبيات فارسي-1101
  روزانه  1126  دانشگاه بيرجند  8  -  باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي
  روزانه  1127  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي

  روزانه  1128  طباييدانشگاه عالمه طبا  15  -  ي فارساتي زبان وادببيباضرا
  روزانه  1129  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي
  شبانه  1130  دانشگاه بيرجند  2  -  باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي
  شبانه  1131  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي

  شبانه  1132  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-ي فارساتي زبان وادببيباضرا
  شبانه  1133  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب زبان وادبيات فارسي-فارسي عربي
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  )2كدگرايش(ادبيات مقاومت- زبان وادبيات فارسي-1101
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1134  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  1135  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  1136  اه شهيدباهنركرماندانشگ  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1137  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  1138  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1139  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( جغرافياي طبيعي-1102
  روزانه  1140  دانشگاه اصفهان  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  روزانه  1141  دانشگاه اصفهان  5  -   فاقدخوابگاه-يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي در برنامه ر
  روزانه  1142  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  روزانه  1143  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر
  روزانه  1144  دانشگاه تبريز  7  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  روزانه  1145  دانشگاه تبريز  5  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر

  روزانه  1146  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  يطي محيزي دربرنامه رييش ژئومورفولوژگرا
  روزانه  1147  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص-ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  گرايش 

  روزانه  1148  ندانشگاه تربيت معلم تهرا  6  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  روزانه  1149  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  روزانه  1150  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر
  روزانه  1151  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  روزانه  1152  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر

  روزانه  1153  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1154  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -   ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطيگرايش

  روزانه  1155  دانشگاه زنجان  8  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1156  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  يزي محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر

  روزانه  1157  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1158  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  ليم شناسي دربرنامه ريزي محيطيگرايش اق

  روزانه  1159  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  گرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي
  روزانه  1160  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  گرايش اقليم شناسي

  روزانه  1161  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  يطي محيزي در برنامه ري ژئومورفولوژشيگرا
  روزانه  1162  دانشگاه يزد  6  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي

  شبانه  1163  ريزدانشگاه تب  2  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  شبانه  1164  دانشگاه تبريز  1  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر

  شبانه  1165  لم تهراندانشگاه تربيت مع  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص-گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي
  شبانه  1166  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرج ليمحل تحص-يطي محيزي دربرنامه ري ژئومورفولوژشيگرا
شيوه -فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يطي محيزي دربرنامه ري شناسمي اقلشيگرا

  شبانه  1167  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  آموزش محور
شيوه -فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يطي محيزير برنامه ر دي ژئومورفولوژشيگرا

  شبانه  1168  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  آموزش محور
  شبانه  1169  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  شبانه  1170  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر
  شبانه  1171  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  شبانه  1172  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي دربرنامه ر

  شبانه  1173  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1174  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطيگرايش 

  شبانه  1175  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1176  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي

  شبانه  1177  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
  شبانه  1178  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  ناسي دربرنامه ريزي محيطيگرايش اقليم ش

  شبانه  1179  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -   فاقدخوابگاه- يطي محيزي در برنامه ريژئومورفولوژ
  شبانه  1180  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه- ريزي محيطيگرايش اقليم شناسي  دربرنامه

  شبانه  1181  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  يطي محيزي در برنامه ري ژئومورفولوژشيگرا
  شبانه  1182  دانشگاه يزد  3  -   ريزي محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه

  پيام نور  1183  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  15  -  يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1184  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  25  -  شيوه آموزش محور-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1185  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1186  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  20  -  شيوه آموزش محور-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1187  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  15  -  يطي محيزي در برنامه ري شناسمياقل
  پيام نور  1188  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  25  -  شيوه آموزش محور-يطي محيزي در برنامه ري شناسمياقل

  پيام نور  1189  دانشگاه پيام نورمركزسقز  10  -  يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  پيام نور  1190  دانشگاه پيام نورمركزسقز  20  -  شيوه آموزش محور-يطي محيزيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر

  )1كدگرايش( برنامه ريزي توريسم- جغرافيا-1102
  روزانه  1191  دانشگاه اصفهان  -  5  فاقدخوابگاه-باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1192  دانشگاه اصفهان  -  4   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1193  دانشگاه تهران  5  -  باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1194  دانشگاه زنجان  5  -  تسلط به زبان انگليسي-باضرايب جغرافياي طبيعي 
  روزانه  1195  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  باضرايب جغرافياي طبيعي
  روزانه  1196  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-باضرايب جغرافياي طبيعي
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  )1كدگرايش( برنامه ريزي توريسم- جغرافيا-1102ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1197  گاه تهراندانش  5  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جغرافياي طبيعي
  شبانه  1198  دانشگاه زنجان  3  -  تسلط به زبان انگليسي-باضرايب جغرافياي طبيعي 
  شبانه  1199  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  باضرايب جغرافياي طبيعي
  شبانه  1200  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-باضرايب جغرافياي طبيعي

  )2كدگرايش( جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-1102
  روزانه  1201  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1202  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1203  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  1204  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  1205  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1206  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1207  دانشگاه زابل  4  -  
  روزانه  1208  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  1209  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1210  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1211  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  1212  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  1213  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  1214  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  1215  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1216  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1217  دانشگاه تهران  5  -  قدخوابگاهفا
  شبانه  1218  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  1219  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  1220  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  1221  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1222  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  1223  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  وابگاهفاقدخ
  پيام نور  1224  زاروميهدانشگاه پيام نورمرك  15  -  

  پيام نور  1225  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1226  دانشگاه پيام نورمركزبيرجند  15  -  

  پيام نور  1227  دانشگاه پيام نورمركزبيرجند  20  -  شيوه آموزش محور
  ام نورپي  1228  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  

  پيام نور  1229  دانشگاه پيام نورمركزتهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1230  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  10  -  
  پيام نور  1231  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  20  -  وه آموزش محورشي
  پيام نور  1232  انشگاه پيام نورمركزفريماند  10  -  

  پيام نور  1233  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1234  دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس  10  -  

  پيام نور  1235  دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس  20  -  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(ري جغرافياوبرنامه ريزي شه-1102

  روزانه  1236  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1237  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1238  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1239  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  1240  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص
  روزانه  1241  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1242  دانشگاه زابل  4  -  
  روزانه  1243  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  1244  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1245  زاهدان-چستاندانشگاه سيستان وبلو  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1246  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  1247  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  1248  ددانشگاه فردوسي مشه  5  -  
  روزانه  1249  گرگان-دانشگاه گلستان  8  -  

  روزانه  1250  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  وابگاهفاقدخ
  روزانه  1251  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  روزانه  1252  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  1253  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  1254  علم تهراندانشگاه تربيت م  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1255  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1256  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  1257  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1258  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  1259  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  1260  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  نهشبا  1261  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
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  )3كدگرايش( جغرافياوبرنامه ريزي شهري-1102ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1262  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  1263  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  1264  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  انهشب  1265  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1266  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  شبانه  1267  دانشگاه يزد  2  -  
  پيام نور  1268  دانشگاه پيام نورمركزبروجن  10  -  

  پيام نور  1269  دانشگاه پيام نورمركزبروجن  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1270  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  1271  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1272  رمركزرشتدانشگاه پيام نو  10  -  

  پيام نور  1273  دانشگاه پيام نورمركزرشت  20  -  شيوه آموزش محور
استان (دانشگاه پيام نورمركزرضوانشهرصدوق  10  -  

  پيام نور  1274  )يزد

استان (دانشگاه پيام نورمركزرضوانشهرصدوق  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1275  )يزد

  پيام نور  1276  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  
  پيام نور  1277  انشگاه پيام نورمركزساريد  20  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  1278  دانشگاه تبريز  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بينمحل تحصيل واحد-شيوه آموزش محور

  )4كدگرايش( جغرافياي سياسي-1102
  روزانه  1279  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  1280  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1281  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  1282  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  1283  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1284  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش( جغرافياي نظامي-1102
  روزانه  1285  )ع (دانشگاه امام حسين  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش( سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي-1103
  روزانه  1286  دانشگاه تبريز  2  -  

  روزانه  1287  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش  منابع آب وخاك
  روزانه  1288  دانشگاه تهران  3  -  

  روزانه  1289  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  گرايش منابع آب وخاك
  روزانه  1290  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  1291  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  1292  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1293  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش منابع آب وخاك

  شبانه  1294  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  )1كدگرايش( زبان وادبيات عرب-1104

  روزانه  1295  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  1296  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1297  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-ش محورشيوه آموز
  روزانه  1298  )س(ه الزهرادانشگا  5  -  فقط زن

  روزانه  1299  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1300   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  روزانه  1301  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش ادبيات عربي
  روزانه  1302  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  

  روزانه  1303  لم تهراندانشگاه تربيت مع  10  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1304  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  10  -  
  روزانه  1305  دانشگاه تهران  15  -  
  روزانه  1306  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  1307  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  
  روزانه  1308  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  1309  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  1310  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  1311  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  روزانه  1312  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1313  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  1314  دانشگاه كاشان  8  -  اه خوابگتيمحدود

  روزانه  1315  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  1316  خرم آباد-دانشگاه لرستان  5  -  
  وزانهر  1317  دانشگاه يزد  8  -  

  روزانه  1318  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1319  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  1320  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  ابگاهفاقدخو

  شبانه  1321   قزوين-)ره(لي امام خمينيالمل دانشگاه بين  3  -  
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  )1كدگرايش( زبان وادبيات عرب-1104ادامه 
كدمحل   زش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آمو  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1322   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور

  هشبان  1323  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
  شبانه  1324  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1325  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1326  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  شبانه  1327  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1328  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  1329  دانشگاه سمنان  25  -  

  شبانه  1330  دانشگاه سمنان  10  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1331  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  12  -  
  شبانه  1332  دانشگاه شهيدبهشتي  17  -  
  شبانه  1333  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  1334  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1335  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  1336  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1337  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1338  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1339  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1340  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1341  بابلسر-دانشگاه مازندران  20  -  
  شبانه  1342  دانشگاه يزد  3  -  

  غيرانتفاعي  1343  اهواز-)ع(موسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  )2كدگرايش( مترجمي زبان عربي-1104

  روزانه  1344  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  زانهرو  1345  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  1346  دانشگاه تهران  6  -  )محل تحصيل  قم(  قمسيپرد
  شبانه  1347   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  9  -  

  شبانه  1348   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1349  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  

  شبانه  1350  دانشگاه تهران  6  -    فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قم  سيپرد
  شبانه  1351  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( علوم اقتصادي-1105
  روزانه  1352  دانشگاه اروميه  15  -  

  روزانه  1353  دانشگاه اصفهان  20  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1354  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1355  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  1356  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1357  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  1358  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1359  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  1360  دانشگاه تهران  5  -  گرايش اقتصادمحيط زيست
  روزانه  1361  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  1362  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  1363  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1364  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1365  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1366  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  1367  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  1368  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  1369  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  
  روزانه  1370  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1371  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش اقتصادمحيط زيست
  روزانه  1372  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  1373  بابلسر-دانشگاه مازندران  18  -  
  روزانه  1374  دانشگاه يزد  6  -  

  روزانه  1375  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1376  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1377  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  1378  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1379  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  1380  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1381  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش اقتصادمحيط زيست
  شبانه  1382  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  1383  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  1384  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  1385  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  وه آموزش محورشي

  شبانه  1386  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( علوم اقتصادي-1105ادامه 
كدمحل    آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1387  گاه شهيدبهشتيدانش  3  -  
  شبانه  1388  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  1389  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1390   شريفدانشگاه صنعتي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1391  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  1392  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش اقتصادمحيط زيست
  شبانه  1393  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  بانهش  1394  بابلسر-دانشگاه مازندران  19  -  
  شبانه  1395  دانشگاه يزد  6  -  

  حضوري نيمه  1396  دانشگاه اروميه  6  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  پيام نور  1397  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  5  -  

  پيام نور  1398  ه پيام نورمركزاصفهاندانشگا  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1399  دانشگاه پيام نورمركزبابل  5  -  

  پيام نور  1400  دانشگاه پيام نورمركزبابل  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1401  دانشگاه پيام نورمركزتهران  7  -  

  پيام نور  1402  دانشگاه پيام نورمركزتهران  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1403  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  1404  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1405  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  5  -  

  پيام نور  1406  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1407  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  1408  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  15  -  

  فاعيغيرانت  1409  اصفهان
  غيرانتفاعي  1410  نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  15  -  

  الملل بين  1411  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  1412  هدانزا-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص

  )1كدگرايش( اقتصاداسالمي-1105
  روزانه  1413  دانشكده علوم اقتصادي  15  -  باضرايب علوم اقتصادي

  )2كدگرايش( توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي-1105
  روزانه  1414  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1415  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1416  )س(هرادانشگاه الز  -  10  فقط زن

  روزانه  1417  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1418  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  1419  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1420  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  1421  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1422  )س(دانشگاه الزهرا  -  10  فقط زن
  شبانه  1423  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1424  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  1425  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1426  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1427  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش( برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي-1105
  روزانه  1428  دانشگاه شهيدبهشتي  -  8  
  شبانه  1429  دانشگاه شهيدبهشتي  -  3  

  )4كدگرايش( اقتصادانرژي-1105
  روزانه  1430  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1431  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  1432  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  6  -  با همكاري مشترك دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  1433  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1434  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1435  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106
  روزانه  1436  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1437  دانشگاه بيرجند  15  -  
  روزانه  1438  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  1439  دانشگاه كردستان  10  -  
  شبانه  1440  همدان-نادانشگاه بوعلي سي  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1441  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  1442  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  ابگاهفاقدخو

  پيام نور  1443  نورمركزتهراندانشگاه پيام   5  -  
  پيام نور  1444  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  شيوه آموزش محور
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  )2كدگرايش(فيزيولوژي ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1445  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  1446  دانشگاه اروميه  9  -  

  روزانه  1447  دانشگاه اصفهان  17  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1448  دانشگاه اصفهان  5  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1449  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  روزانه  1450  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1451  دانشگاه تبريز  7  -  
  روزانه  1452  ييدانشگاه تربيت دبيرشهيدرجا  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  1453  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1454  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  1455  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  1456  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  1457  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  1458  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1459  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  1460  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  1461  ه شيرازدانشگا  7  -  
  روزانه  1462  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  1463  دانشگاه كردستان  5  -  

  روزانه  1464  ترش-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1465  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  روزانه  1466  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  شبانه  1467  دانشگاه اراك  1  -  
  شبانه  1468  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1469  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  1470  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1471  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  1472  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1473  شگاه تربيت معلم تهراندان  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1474  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1475  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  1476  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1477  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  1478  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1479  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1480  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  شبانه  1481  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1482  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1483  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1484  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  شبانه  1485  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  

  حضوري نيمه  1486  دانشگاه اروميه  10  -   دانشگاهحضوري نيمهزشهاي محل تحصيل مركز آمو
  الملل بين  1487  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )3يشكدگرا(بيومكانيك ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106
  روزانه  1488  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1489  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1490  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  وديت خوابگاهمحد- كرجليمحل تحص

  روزانه  1491  بابلسر-مازندراندانشگاه   3  -  
  شبانه  1492  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1493  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل كرج
  شبانه  1494  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1495  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  
  )4كدگرايش(رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106

  روزانه  1496  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  1497  دانشگاه اروميه  6  -  

  روزانه  1498  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1499  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  روزانه  1500  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  ت خوابگاهمحدودي- كرجليمحل تحص
  روزانه  1501  راندانشگاه ته  12  -  
  روزانه  1502  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  روزانه  1503  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  قدخوابگاهفا
  روزانه  1504  بهشتيدانشگاه شهيد  12  -  
  روزانه  1505  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  شبانه  1506  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  1507  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1508  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  1509  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  گاهفاقدخواب- كرجليمحل تحص
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  )4كدگرايش(رفتارحركتي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1510  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1511  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  هشبان  1512  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  

  شبانه  1513  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1514  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  

  حضوري نيمه  1515  دانشگاه اروميه  6  -   دانشگاهحضوري يمهنمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  الملل بين  1516  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )5رايشكدگ(حركات اصالحي و آسيب شناسي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106
  روزانه  1517  دانشگاه اراك  2  -  

  روزانه  1518  دانشگاه اصفهان  13  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1519  دانشگاه اصفهان  5  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1520  بيت معلم تهراندانشگاه تر  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1521  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1522  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  روزانه  1523  دانشگاه شهركرد  2  -  

  روزانه  1524  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1525  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  اقدخوابگاهف

  شبانه  1526  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1527  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1528  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1529  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  

  شبانه  1530  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1531  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1532  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  الملل بين  1533  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيتحصيل واحد بمحل 
  )6كدگرايش(مديريت ورزشي- تربيت بدني وعلوم ورزشي-1106

  روزانه  1534  دانشگاه اروميه  9  -  
  روزانه  1535  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1536  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1537  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  1538  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  1539  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  

  روزانه  1540  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1541  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  1542  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  1543  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  1544  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1545  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  1546  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  1547  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  1548  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1549  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1550  هراندانشگاه ت  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1551  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1552  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  دخوابگاهفاق
  شبانه  1553  ان اهوازدانشگاه شهيدچمر  6  -  
  شبانه  1554  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  

  شبانه  1555  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  1556  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1557  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  
  حضوري نيمه  1558  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 

  پيام نور  1559  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  1560  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  1561  )غيرانتفاعي(آمل- دانشگاه شمال  15  -  
  للالم بين  1562  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )1كدگرايش(تاريخ ايران باستان- تاريخ -1107
  روزانه  1563  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1564  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  1565  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(تاريخ ايران اسالمي- تاريخ -1107

  روزانه  1566  دانشگاه اراك  9  -  
  روزانه  1567  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  1568  اندانشگاه اصفه  -  5  فاقدخوابگاه
  روزانه  1569  دانشگاه اصفهان  -  4  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  1570  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  1571  شگاه بيرجنددان  10  -  
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  )2كدگرايش(تاريخ ايران اسالمي- تاريخ -1107ادامه 
كدمحل   عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1572   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  1573  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1574  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  1575  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1576  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1577  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  

  روزانه  1578  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  زانهرو  1579  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  1580  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  1581  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  1582  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  1583  خرم آباد-دانشگاه لرستان  5  -  

  روزانه  1584  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1585  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  1586  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1587  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  شبانه  1588  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  1589   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  1590   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1591  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  1592  لم تهراندانشگاه تربيت مع  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1593  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1594  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  
  شبانه  1595  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  1596  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  1597  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  1598  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1599  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1600  خرم آباد-دانشگاه لرستان  -  5  
  پيام نور  1601  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  1602  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(مطالعات خليج فارس- تاريخ-1107

  روزانه  1603  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1604  دانشگاه اصفهان  4  -   فاقدخوابگاه-رشيوه آموزش محو

  روزانه  1605  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1606  دانشگاه خليج فارس بوشهر  4  -  
  روزانه  1607  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  شبانه  1608  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  

  )3كدگرايش(مطالعات قفقاز و آسياي مركزي- تاريخ-1107
  روزانه  1609  دانشگاه تهران  5  -  

  )3كدگرايش(اسناد ومدارك آرشيوي- تاريخ-1107
  روزانه  1610  دانشگاه تهران  5  -  

  )4كدگرايش(تاريخ انقالب اسالمي- تاريخ-1107
  روزانه  1611   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  روزانه  1612  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1613   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  1614   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1615  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )5كدگرايش(تاريخ اسالم- تاريخ -1107
  روزانه  1616  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  1617  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص
  روزانه  1618  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1619  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  1620  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  1621  دانشگاه شيراز  5  -  

  روزانه  1622  دانشگاه مذاهب اسالمي  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1623  دانشگاه مذاهب اسالمي  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  1624  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  هشبان  1625  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1626  ربيت معلم تهراندانشگاه ت  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1627  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  1628  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  1629  رازدانشگاه شي  1  -  

  غيرانتفاعي  1630  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1631  )رانتفاعيغي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -   شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد 
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  )5كدگرايش( تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي-1107
كدمحل    محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1632  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تاريخ اسالم
  روزانه  1633  دانشگاه اصفهان  4  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باضرايب تاريخ اسالم

  )6كدگرايش(تاريخ تشيع- تاريخ -1107
  روزانه  1634  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  
  شبانه  1635  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  
  پيام نور  1636  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  1637  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1638  دانشگاه پيام نورمركزقم  10  -  

  پيام نور  1639  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1640  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  1641  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -   آموزش محورشيوه
  )6كدگرايش( شيعه شناسي-1107

  روزانه  1642  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه-باضرايب تاريخ تشيع 
  )6كدگرايش(ات تاريخ تشيع مطالع-1107

  غيرانتفاعي  1643  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه-باضرايب تاريخ تشيع 
  )7كدگرايش(تاريخ عمومي جهان- تاريخ -1107

  روزانه  1644  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  1645  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  شبانه  1646  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1647  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  )1كدگرايش(مردم شناسي- علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1648  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  1649  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش(جمعيت شناسي- علوم اجتماعي -1108

  روزانه  1650  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  1651  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  1652  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  1653  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1654  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1655  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(جامعه شناسي- علوم اجتماعي -1108

  روزانه  1656  دانشگاه اصفهان  -  7  فاقدخوابگاه
  روزانه  1657  )س(دانشگاه الزهرا  -  12  فقط زن

  روزانه  1658  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1659  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  1660  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  1661  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1662  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  1663  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  1664  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1665  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  1666  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  1667  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  1668  دانشگاه كردستان  7  -  

  روزانه  1669  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1670  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  روزانه  1671  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  1672  دانشگاه يزد  9  -  

  شبانه  1673  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1674  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  1675  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1676  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1677  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1678  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  1679  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  1680  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1681  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  1682  رشت-دانشگاه گيالن  -  10  فاقدخوابگاه

  شبانه  1683  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  1684  دانشگاه ياسوج  3  -  
  شبانه  1685  دانشگاه يزد  5  -  
  پيام نور  1686  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  1687  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1688  )واحدپرند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  1689  )واحدپرند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1690  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  5  -  

  پيام نور  1691  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  موزش محورشيوه آ
  غيرانتفاعي  1692  قزوين-يرانتفاعي البرزموسسه غ  15  -  
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  )3كدگرايش( فلسفه علوم اجتماعي-1108
كدمحل    عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  غيرانتفاعي  1693  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب جامعه شناسي-فقط زن
  غيرانتفاعي  1694  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب جامعه شناسي-فقط مرد

  )3كدگرايش( شيعه شناسي-1108
  هروزان  1695  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جامعه شناسي

شرايط درانتهاي -فاقدخوابگاه-فقط مرد-ي جامعه شناسبيبا ضرا-ي جامعه شناسشيگرا
  روزانه  1696  دانشگاه قم  10  -  دفترچه

  )4كدگرايش(توسعه روستايي- علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1697  دانشگاه تهران  5  -  گرايش توسعه اجتماعي
  روزانه  1698  دانشگاه تهران  5  -  گرايش مديريت توسعه
  شبانه  1699  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش توسعه اجتماعي
  شبانه  1700  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت توسعه

  )5كدگرايش(برنامه ريزي رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1701  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1702  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  1703  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1704  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  حضوري نيمه  1705  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
  حضوري نيمه  1706  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -   آموزش محورشيوه-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  )6كدگرايش( جامعه شناسي انقالب اسالمي-1108
  روزانه  1707  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  1708  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1709  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1710  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   2  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )7كدگرايش(مطالعات فرهنگي- علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1711  دانشگاه كاشان  6  -   خوابگاهتي محدود-ي مطالعات فرهنگشيگرا
  شبانه  1712  دانشگاه كاشان  3  -   فاقدخوابگاه-ي مطالعات فرهنگشيگرا

  غيرانتفاعي  1713  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  )8كدگرايش( مطالعات جوانان-1108

  روزانه  1714  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1715  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  

  شبانه  1716  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1717  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  )9كدگرايش( برنامه ريزي توسعه منطقه اي-1108
  روزانه  1718  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  1719  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )10كدگرايش()توريسم( برنامه ريزي گردشگري-1108

  روزانه  1720  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  1721  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  )11كدگرايش( دانش اجتماعي مسلمين-1108
  غيرانتفاعي  1722  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1723  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -   شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش( فرهنگ وزبانهاي باستاني-1109
  روزانه  1724  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1725  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1726  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  1727  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1728  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  1729  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1730  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  7  -  

  شبانه  1731  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1732  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  1733  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1734  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1735  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  1736  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  
  شبانه  1737  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  7  -  

  )1كدگرايش( زبان شناسي همگاني-1110
  روزانه  1738  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1739  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1740  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  1741  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1742  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  1743  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
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  )1كدگرايش( زبان شناسي همگاني-1110ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1744  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  1745  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  1746  اه سمناندانشگ  5  -  

  روزانه  1747  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  باهمكاري دانشگاه تهران
  روزانه  1748  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه تهران

  روزانه  1749  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  1750  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  1751  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  1752  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  1753  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  1754  دانشگاه كردستان  4  -  

  روزانه  1755  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1756  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  قط زنف

  شبانه  1757  همدان-ي سينادانشگاه بوعل  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1758  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  1759  دانشگاه تهران  8  -  قدخوابگاهفا
  شبانه  1760  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  

  شبانه  1761  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  باهمكاري دانشگاه تهران
  شبانه  1762  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه تهران

  شبانه  1763  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1764  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  شبانه  1765  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1766  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  1767  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  1768  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  1769  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش( زبان شناسي رايانشي-1110
  روزانه  1770  دانشگاه صنعتي شريف  6  -   همگانييباضرايب زبان شناس
  شبانه  1771  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه- همگانييباضرايب زبان شناس

  )2كدگرايش( آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان-1110
  روزانه  1772  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1773  )س(دانشگاه الزهرا  -  4  فقط زن
  روزانه  1774  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  1775  دانشگاه عالمه طباطبايي  8  -  
  روزانه  1776  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1777  )س(دانشگاه الزهرا  -  2  فقط زن
  شبانه  1778  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  شبانه  1779  دانشگاه عالمه طباطبايي  4  -  

  شبانه  1780  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( آموزش زبان فارسي-1110

  ورپيام ن  1781  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  15  -  باضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  1782  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  25  -  شيوه آموزش محور-باضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  1783  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  باضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  1784  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور-باضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

  )1گرايشكد(علوم قرآن وحديث– الهيات ومعارف اسالمي -1111
  روزانه  1785  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  1786  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  1787  دانشگاه ايالم  2  -  

  روزانه  1788  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  1789  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  1790  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  1791  دانشگاه تربيت معلم تهران  9  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1792  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  1793  دانشگاه تهران  6  -  )محل تحصيل  قم(  قمسيپرد
  روزانه  1794  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  

  روزانه  1795  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  1796  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  1797  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  روزانه  1798  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1799  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  1800  دانشگاه كاشان  8  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  1801  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  1802  دانشگاه ايالم  3  -  

  شبانه  1803  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1804  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  

  شبانه  1805  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
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  )1كدگرايش(علوم قرآن وحديث– الهيات ومعارف اسالمي -1111ادامه 
كدمحل   م دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنا  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  1806  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1807  دانشگاه تهران  6  -   فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم( م  قسيپرد
  شبانه  1808  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1809  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  1810  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  

  شبانه  1811  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1812  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  شبانه  1813  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1814  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1815  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1816  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1817  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1818  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  پيام نور  1819  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  10  -  

  پيام نور  1820  دانشگاه پيام نورمركزآران وبيدگل  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1821  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  1822  كزتهراندانشگاه پيام نورمر  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1823  دانشگاه پيام نورمركزقم  10  -  

  پيام نور  1824  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1825  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش( علوم قرآن وحديث-1111
  روزانه  1826  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن

  روزانه  1827   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  1828  دانشگاه عالمه طباطبايي  16  -  

  روزانه  1829  ذاهب اسالميدانشگاه م  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1830  دانشگاه مذاهب اسالمي  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  1831  دانشكده الهيات ميبد  7  -  
  شبانه  1832  دانشگاه اراك  2  -  

  شبانه  1833  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  1834   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  1835   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1836  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  

  شبانه  1837  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1838  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  16  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  1839  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-فقط زن
  غيرانتفاعي  1840  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  -  10  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل در قم-فقط زن
  غيرانتفاعي  1841  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل قم-فقط مرد

  غيرانتفاعي  1842  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  14  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي-1111

  روزانه  1843  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1844  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه- قرآن وحديثباضرايب علوم-فقط مرد

  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي-1111
  روزانه  1845  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1846  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط مرد

  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي-1111
  روزانه  1847  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط زن
  روزانه  1848  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم قرآن وحديث-فقط مرد

  )2كدگرايش(علوم قرآن مجيد- علوم قرآني-1111
  روزانه  1849  دانشكده علوم قرآني  7  -   فقط زن-محل تحصيل واحد تهران
  روزانه  1850  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل واحد تهران

  روزانه  1851  آنيدانشكده علوم قر  10  -  فقط زن-محل تحصيل واحد قم
  روزانه  1852  دانشكده علوم قرآني  10  -  فقط مرد-محل تحصيل واحد قم

  )3كدگرايش( علوم حديث-1111
  غيرانتفاعي  1853  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن-محل تحصيل قم-گرايش تفسير اثري 
  غيرانتفاعي  1854  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد-يل قممحل تحص-گرايش تفسير اثري 
  غيرانتفاعي  1855  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش تفسيراثري

  غيرانتفاعي  1856  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش كالم وعقايد
  غيرانتفاعي  1857  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن-محل تحصيل قم-گرايش كالم وعقايد
  غيرانتفاعي  1858  )غيرانتفاعي(ه علوم حديثدانشكد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن-محل تحصيل قم-گرايش نهج البالغه 
  غيرانتفاعي  1859  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش نهج البالغه
  مجازي  1860  )غيرانتفاعي(يثدانشكده علوم حد  20  -  گرايش تفسير اثري

  ازيمج  1861  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  20  -  شرايط درانتهاي دفترچه-البالغه گرايش نهج
  )4كدگرايش( نهج البالغه-1111

  روزانه  1862  دانشگاه كاشان  8  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  1863  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  1864  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1865  انشگاه يزدد  2  -  
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  )4كدگرايش( نهج البالغه-1111ادامه 
دمحل ك  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  پيام نور  1866  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  ي و معارف علوني اصول الدشيگرا
  پيام نور  1867  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور-ي و معارف علوني اصول الدشيگرا

  غيرانتفاعي  1868  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   -  10  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  )5كدگرايش(تفسيرقرآن مجيد- علوم قرآني-1111

  روزانه  1869  دانشكده علوم قرآني  10  -   فقط زن-محل تحصيل قم
  روزانه  1870  دانشكده علوم قرآني  10  -   فقط مرد-محل تحصيل قم

  روزانه  1871  دانشكده علوم قرآني  7  -  زن فقط -محل تحصيل واحد تهران
  روزانه  1872  دانشكده علوم قرآني  7  -  فقط مرد-محل تحصيل واحد تهران

  )5كدگرايش( تفسيروعلوم قرآن-1111
  روزانه  1873  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه- فقط زن-ايب تفسيرقرآن مجيدباضر

  روزانه  1874  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه- فقط مرد-باضرايب تفسيرقرآن مجيد
  شبانه  1875  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه- فقط زن-باضرايب تفسيرقرآن مجيد
  شبانه  1876  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه- فقط مرد-باضرايب تفسيرقرآن مجيد

  )5كدگرايش( عرفان تطبيقي-1111
  روزانه  1877  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  ا ضرايب تفسير قرآن مجيدب

  شبانه  1878  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  با ضرايب تفسير قرآن مجيد
  )6كدگرايش( معارف قرآن-1111

  غيرانتفاعي  1879  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )1كدگرايش(فقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي -1112

  روزانه  1880  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  روزانه  1881  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  1882   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  1883  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  
  روزانه  1884  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  1885  دانشگاه تهران  6  -  )محل تحصيل  قم(  قم سيپرد
  روزانه  1886  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  1887  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1888  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1889  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  
  روزانه  1890  ران اهوازدانشگاه شهيدچم  8  -  
  روزانه  1891  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -  

  روزانه  1892  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1893  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  1894  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  1895  دانشگاه يزد  7  -  

  روزانه  1896  وانقالب اسالمي)س( امام خميني پژوهشكده  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  1897  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  1898   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  1899   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1900  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  شبانه  1901  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  انهشب  1902  دانشگاه تهران  6  -   فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قم سيپرد

  شبانه  1903  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1904  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  1905  دانشگاه سمنان  9  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1906  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  1907  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1908  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  
  شبانه  1909  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  شبانه  1910  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1911  دانشگاه قم  7  -  اقدخوابگاهف-فقط زن
  شبانه  1912  ه قمدانشگا  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1913  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  
  شبانه  1914  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  1915  دانشگاه يزد  3  -  

  شبانه  1916  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  پيام نور  1917  دانشگاه پيام نورمركزبهشهر  10  -  

  پيام نور  1918  دانشگاه پيام نورمركزبهشهر  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1919  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  1920  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1921  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  

  پيام نور  1922  دانشگاه پيام نورمركزساري  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1923  دانشگاه پيام نورمركزقم  10  -  

  پيام نور  1924  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1925  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  1926  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1927  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  14  -  شرايط درانتهاي دفترچه



             گروه علوم انساني                                                                        40     صفحه                                                                        گروه علوم انساني  

  )1كدگرايش( فقه وحقوق اسالمي-1112
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1928  دانشگاه اروميه  7  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  روزانه  1929  شگاه تبريزدان  2  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  وزانهر  1930  مدرسه عالي شهيدمطهري  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  شبانه  1931  دانشگاه اروميه  2  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  شبانه  1932  دانشگاه تبريز  1  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي

  )1كدگرايش(وحقوق خصوصي فقه -1112
  روزانه  1933  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  4  -   فقه ومباني حقوق اسالمي خواهد بودبي باضرارشي پذ-فقط مرد

 بر درزمان مصاحبه عالوه-رايب فقه ومباني حقوق اسالميبا ض-هي قوه قضائني شاغلژهيو
  روزانه  1934  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  5  -   دفترچهي درانتهاطيشرا- بعمل خواهدآمدزمصاحبهي نيدروس مذكورازحقوق مدن

  شبانه  1935  دانشكده الهيات ميبد  9  -  باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي
  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي-1112

  روزانه  1936  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط زن
  روزانه  1937  ب اسالميدانشگاه مذاه  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي-1112
  روزانه  1938  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-نفقط ز

  روزانه  1939  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد
  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي-1112

  روزانه  1940  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط زن
  روزانه  1941  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه- ومباني حقوق اسالميباضرايب فقه-فقط مرد

  )1كدگرايش( مذاهب فقهي-1112
  غيرانتفاعي  1942  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه-باضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي

  )1كدگرايش( كالم شيعه-1112
  غيرانتفاعي  1943  اهواز-)ع(موسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب فقه ومباني حقوق اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش(فلسفه وكالم اسالمي- الهيات ومعارف اسالمي -1113
  روزانه  1944  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  1945  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  1979  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  1946  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  1947  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  

  روزانه  1948  دانشگاه تربيت معلم تهران  9  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  1949  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  1950  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  1951  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  1952  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1953  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  1954  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  1955  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  1956  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  1957  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  شبانه  1958  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  شبانه  1959  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  1986  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1960  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  شبانه  1961  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  1962  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1963  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  1964  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  1965  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  1966  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1967  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1968  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  1969  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  1970  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  1971  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  1972  دانشگاه مالير  10  -  
  غيرانتفاعي  1973  )غيرانتفاعي(مق-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  اعيغيرانتف  1974  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )1كدگرايش( فلسفه وكالم اسالمي-1113

  روزانه  1975  دانشگاه اصفهان  -  6  فاقدخوابگاه-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1976  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه-گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1977  دانشگاه اصفهان  -  3  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1978  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1980  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1981  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش كالم اسالمي
  روزانه  1982  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1983  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  1984  دانشگاه قم  7  -  اهفاقدخوابگ-فقط زن-گرايش كالم اسالمي
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  )1كدگرايش( فلسفه وكالم اسالمي-1113ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  1985  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  1987  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقد خابگاه-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  1988  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  1989  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  1990  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  1991  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  1992  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش كالم اسالمي

  پيام نور  1993  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  1994  اندانشگاه پيام نورمركزتهر  20  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  1995  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط زن
  غيرانتفاعي  1996  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط مرد

  )1كدگرايش( كالم تطبيقي-1113
  روزانه  1997  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  باضرايب فلسفه وكالم اسالمي
  شبانه  1998  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

  )1كدگرايش( عرفان اسالمي-1113
  روزانه  1999  نقالب اسالميوا)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي
  شبانه  2000  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

  )1كدگرايش( مذاهب اسالمي-1113
  غيرانتفاعي  2001  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

  )1كدگرايش( دين شناسي-1113
  غيرانتفاعي  2002  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

  )1كدگرايش( شيعه شناسي-1113
  روزانه  2003  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

 شرايط درانتهاي -فاقدخوابگاه-فقط مرد-ي فلسفه وكالم اسالمبيباضرا- كالمشيگرا
  روزانه  2004  دانشگاه قم  10  -   دفترچه

  )1كدگرايش( فرق تشيع-1113
  غيرانتفاعي  2005  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب فلسفه وكالم اسالمي

  )2ايشكدگر( فلسفه وحكمت اسالمي-1113
  روزانه  2006   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  روزانه  2007  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2008  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  2009  مدرسه عالي شهيدمطهري  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2010   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  2011   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2012  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(اديان وعرفان- الهيات ومعارف اسالمي -1114
  روزانه  2013  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  2014  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  -  3  
  روزانه  2015  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  2016  گاه سمناندانش  3  -  
  روزانه  2017  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  2018  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  2019  )س(الزهرادانشگاه   4  -  فقط زن

  شبانه  2020  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2021  دانشگاه سمنان  1  -  

  شبانه  2022  اندانشگاه سمن  10  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2023  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2024  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( اديان ابراهيمي-1114
  غيرانتفاعي  2025  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-باضرايب اديان وعرفان 

  )1كدگرايش( اديان غيرابراهيمي-1114
  غيرانتفاعي  2026  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-باضرايب اديان وعرفان 

  )2كدگرايش(تاريخ وتمدن ملل اسالمي-  الهيات ومعارف اسالمي-1114
  روزانه  2027  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  2028   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2029  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  2030  مشهددانشگاه فردوسي   6  -  

  شبانه  2031  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  2032   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  2033   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2034  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2035  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
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  )2كدگرايش( تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي-1114
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2036  دانشگاه زنجان  7  -  ي و تمدن ملل اسالمخيباضرايب تار
  شبانه  2037  دانشگاه زنجان  3  -  ي وتمدن ملل اسالمخيباضرايب تار

  )3دگرايشك( عرفان اسالمي-1114
  روزانه  2038  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  2039  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  

  روزانه  2040  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2041  دانشگاه سمنان  1  -  

  شبانه  2042  دانشگاه سمنان  10  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2043  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  

  شبانه  2044  وانقالب اسالمي)س(وهشكده امام خميني پژ  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )3كدگرايش( تصوف وعرفان اسالمي-1114

  غيرانتفاعي  2045  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه اديان ومذاهب  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-باضرايب عرفان اسالمي 
  )1كدگرايش(فقه شافعي- الهيات ومعارف اسالمي -1115

  روزانه  2046  دانشگاه تهران  6  -  فقط براي اهل تسنن
  روزانه  2047  دانشگاه كردستان  6  -  فقط براي اهل تسنن

  شبانه  2048  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-فقط براي اهل تسنن 
  )1كدگرايش(فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي -1115

  روزانه  2049  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  2050  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-افعيباضرايب فقه ش-فقط مرد

  )1كدگرايش( فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي-1115
  روزانه  2051  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  اي دفترچهشرايط درانته-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  2052  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1ايشكدگر( فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي-1115
  روزانه  2053  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  2054  دانشگاه مذاهب اسالمي  4  -  تهاي دفترچهشرايط دران-فقط براي اهل تسنن-باضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1كدگرايش( فلسفه-1116
  روزانه  2055  دانشگاه اصفهان  -  11  فاقدخوابگاه-گرايش فلسفه غرب

  روزانه  2056  دانشگاه اصفهان  -  5  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-لسفه غربگرايش ف
  روزانه  2057   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  روزانه  2058  دانشگاه تبريز  7  -   فلسفه غربشيگرا
  روزانه  2059  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  2060  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل قم(  قم سيپرد
  روزانه  2061  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2062  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2063  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

شرايط درانتهاي -وحكمت اسالميمدرك فارغ التحصيلي فلسفه -فلسفه وحكمت اسالمي
  روزانه  2064  مدرسه عالي شهيدمطهري  3  -  دفترچه

  شبانه  2065   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  شبانه  2066   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2067  دانشگاه تبريز  2  -   فلسفه غربشيگرا
  شبانه  2068  دانشگاه تهران  7  -   فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قم سيپرد

  شبانه  2069  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  2070  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2071  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  تهاي دفترچهشرايط دران-نيمه متمركز
  )1كدگرايش( فلسفه تطبيقي-1116

  روزانه  2072  دانشگاه تبريز  4  -  با ضرايب فلسفه
  شبانه  2073  دانشگاه تبريز  2  -  رايب فلسفهبا ض

  )2كدگرايش(منطق- فلسفه -1116
  روزانه  2074  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2075  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2076  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2077  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  2078  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش( فلسفه دين-1116

  روزانه  2079  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل  قم(  قم  سيپرد
  روزانه  2080  دانشگاه زنجان  -  6  

  شبانه  2081   تهراندانشگاه  7  -    فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قم  سيپرد
  شبانه  2082  دانشگاه زنجان  -  3  

  غيرانتفاعي  2083  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  رايط درانتهاي دفترچهش-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2084  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2085  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-زنيمه متمرك
  )4كدگرايش( اخالق-1116

  روزانه  2086  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2087  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2088  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  روزانه  2089  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق
  شبانه  2090  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
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  )4كدگرايش( اخالق-1116ادامه 
كدمحل    عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  2091  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  بانهش  2092  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  شبانه  2093  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق

  پيام نور  2094  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2095  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -   فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  2096  دانشگاه پيام نورمركزتهران  25  -  شيوه آموزش محور-ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2097  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور-فه اخالق فلسشيگرا
  پيام نور  2098  دانشگاه پيام نورمركزقم  20  -  ي اخالق اسالمشي فلسفه اخالق و گراشيگرا
  پيام نور  2099  دانشگاه پيام نورمركزقم  40  -  شيوه آموزش محور-ي اخالق اسالمشي و گرا فلسفه اخالقشيگرا

  )1كدگرايش(برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي -1117
  روزانه  2100  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2101  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2102  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  2103  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2104  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  2105  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  

  شبانه  2106  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2107  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2108  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2109  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  )2كدگرايش(برنامه ريزي درسي- علوم تربيتي -1117
  روزانه  2110  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  2111  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2112  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  2113  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  2114  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2115  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2116  دانشگاه شاهد  6  -  تهاي دفترچهشرايط دران

  روزانه  2117  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2118  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2119  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  2120  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  2121  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  2122  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  گاهفاقدخواب

  شبانه  2123  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  2124  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  2125  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2126  انشگاه تربيت معلم تهراند  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2127  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2128  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2129  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  2130  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2131  هددانشگاه فردوسي مش  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2132  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  2133  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  5  -  
  پيام نور  2134  نشگاه پيام نورمركزاصفهاندا  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  2135  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  
  پيام نور  2136  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  2137  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  
  پيام نور  2138  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش( تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش-1117
  روزانه  2139  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2140  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-حورشيوه آموزش م
  روزانه  2141  )س(لزهرادانشگاه ا  6  -  فقط زن

  روزانه  2142  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2143  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  روزانه  2144  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2145  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  2146  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2147  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2148  دانشگاه شيراز  13  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  روزانه  2149  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  روزانه  2150  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  2151  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن

  شبانه  2152  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2153  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  خوابگاهفاقد- كرجليمحل تحص
  شبانه  2154  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
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  )3كدگرايش( تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش-1117ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  تمالحظا  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  2155  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2156  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2157  هيدباهنركرماندانشگاه ش  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2158  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  شبانه  2159  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  شبانه  2160  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  2161  دانشگاه مالير  12  -  تي و تربمي تعلشيگرا
  پيام نور  2162  يام نورمركزاراكدانشگاه پ  10  -  ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا
  پيام نور  2163  دانشگاه پيام نورمركزاراك  20  -  شيوه آموزش محور-ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا

  پيام نور  2164  تهراندانشگاه پيام نورمركز  10  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2165  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2166  دانشگاه پيام نورمركزخوي  10  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2167  دانشگاه پيام نورمركزخوي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2168  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  گرايش تعليم وتربيت اسالمي
  پيام نور  2169  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش تعليم وتربيت اسالمي

  )4كدگرايش( مديريت آموزشي-1117
  روزانه  2170  دانشگاه اروميه  15  -  

  روزانه  2171  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2172  دانشگاه اصفهان  5  -   فاقدخوابگاه-موزش محورشيوه آ
  روزانه  2173  )س(نشگاه الزهرادا  7  -  فقط زن
  روزانه  2174  )ع(دانشگاه امام صادق   14  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن

  روزانه  2175  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2176  دانشگاه بيرجند  3  -  

  روزانه  2177  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2178  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2179  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2180  دانشگاه سمنان  2  -  

  روزانه  2181  نشگاه شهيدباهنركرماندا  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2182  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2183  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  2184  يرازدانشگاه ش  11  -  
  روزانه  2185  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2186  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  2187  دانشگاه كردستان  7  -  
  شبانه  2188  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  2189  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  2190  )س(دانشگاه الزهرا  10  -   آموزش محوروهي ش-فقط زن 

  شبانه  2191  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2192  دانشگاه بيرجند  2  -  

  شبانه  2193  بيرشهيدرجاييدانشگاه تربيت د  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2194  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2195  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2196  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2197  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ين رسمي وپيماني آموزش وپرورشويژه شاغل

  شبانه  2198  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  2199  دانشگاه سمنان  10  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2200  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  
  شبانه  2201  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2202  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2203  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  2204  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2205  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2206  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  حضوري نيمه  2207  دانشگاه اروميه  15  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  پيام نور  2208  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  2209  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  )4كدگرايش( آموزش و بهسازي منابع انساني-1117

  روزانه  2210  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  ي آموزشتيري مدبيبا ضرا
  شبانه  2211  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  ي آموزشتيري مدبيبا ضرا

  )5كدگرايش(االنآموزش بزرگس- علوم تربيتي -1117
  روزانه  2212  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2213  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  شبانه  2214  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2215  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2216  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
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  )6كدگرايش(حقيقات آموزشي ت-1117
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2217  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
  روزانه  2218  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2219  زاهدان-ندانشگاه سيستان وبلوچستا  6  -  

  روزانه  2220  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2221  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  2222  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  شبانه  2223  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2224  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2225  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  شبانه  2226  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  2227  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2228  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2229  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2230  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  )7كدگرايش(وژي آموزشيتكنول- علوم تربيتي -1117

  روزانه  2231  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  2232  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  2233  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2234  دانشگاه اراك  1  -  

  شبانه  2235  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2236  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2237  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )8كدگرايش(عالي مديريت وبرنامه ريزي آموزش -1117

  روزانه  2238  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2239  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  )1كدگرايش( روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي-1118
  روزانه  2240  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2241  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  نهروزا  2242  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2243  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  2244  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2245  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  8  -  فاقد امكانات خوابگاهي
  شبانه  2246  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2247  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  شبانه  2248  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2249  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش( روانشناسي تربيتي-1118

  روزانه  2250  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  2251  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  2252  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2253  دانشگاه بيرجند  7  -  
  روزانه  2254  دانشگاه تبريز  8  -  

  انهروز  2255  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2256  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  2257  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2258  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  2259  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  2260  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2261  دانشگاه شهيدچمران اهواز  10  -  
  روزانه  2262  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  2263  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  انهروز  2264  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  2265  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  2266  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  2267  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  2268  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2269  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  2270  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  2271  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2272  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2273  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-هفاقدخوابگا- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2274  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2275  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  شبانه  2276  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  2277  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2278  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
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  )2كدگرايش( روانشناسي تربيتي-1118ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  2279  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2280  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2281  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2282  دانشگاه كاشان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2283  دانشگاه يزد  5  -  
  )3كدگرايش( مشاوره وراهنمايي-1118

  روزانه  2284  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  2285  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  )4كدگرايش( مشاوره-1118
  روزانه  2286  دانشگاه اصفهان  10  -   فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2287  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2288  دانشگاه اصفهان  4  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2289  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور- مشاوره شغليگرايش

  روزانه  2290  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص-گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2291  دانشگاه تهران  4  -  ش مشاوره خانوادهگراي
  روزانه  2292  دانشگاه تهران  4  -   مشاوره مدرسهشيگرا

  روزانه  2293  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2294  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -   مشاوره مدرسهشيگرا

  روزانه  2295  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2296  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2297  مه طباطباييدانشگاه عال  12  -  گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2298  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش مشاوره مدرسه
  روزانه  2299  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  ي مشاوره توانبخششيگرا

  روزانه  2300  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  5  -   فاقد امكانات خوابگاهي-گرايش مشاوره توانبخشي
  روزانه  2301  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران  5  -  فاقدامكانات خوابگاهي-گرايش مشاوره خانواده 
  روزانه  2302  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2303  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  گرايش مشاوره خانواده

  شبانه  2304  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص- خانوادهمشاورهگرايش 
  شبانه  2305  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-انواده مشاوره خشيگرا

  شبانه  2306  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مشاوره خانواده
شهريه بعهده -ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش وپرورش-درسهگرايش مشاوره م

  شبانه  2307  دانشگاه تهران  1  -   فاقدخوابگاه-داوطلب
شهريه بعهده -ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش- مشاوره خانوادهشيگرا

  نهشبا  2308  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-داوطلب
  شبانه  2309  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه- مشاوره مدرسه شيگرا

  شبانه  2310  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2311  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2312  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي

  شبانه  2313  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-ه مدرسهگرايش مشاور
  شبانه  2314  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15   آموزش محوروهي ش- ي  مشاوره توانبخششيگرا

  شبانه  2315  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  دخوابگاه فاق-گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2316  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  گرايش مشاوره خانواده
  حضوري نيمه  2317  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -   محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه-گرايش مشاوره مدرسه
شيوه آموزش -محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه-گرايش  مشاوره مدرسه

  حضوري نيمه  2318  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محور

  )1كدگرايش(ع رساني علوم كتابداري واطال-1119
  روزانه  2319  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2320  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2321  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  2322  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  2323  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2324  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -   خوابگاهتيمحدود-ج كرليمحل تحص
  روزانه  2325  شگاه تهراندان  5  -  

  روزانه  2326  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2327  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  

  روزانه  2328  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي
  روزانه  2329  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  2330  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2331  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  روزانه  2332  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2333  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن

  شبانه  2334  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  2335  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  2336  لم تهراندانشگاه تربيت مع  25  -  فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص- آموزش محوروهيش
  شبانه  2337  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2338  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2339  شهيدچمران اهوازدانشگاه   4  -  
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  )1كدگرايش( علوم كتابداري واطالع رساني-1119ادامه 
كدمحل   وزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آم  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  2340  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي

  شبانه  2341  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  2342  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  2343  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2344  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن

  پيام نور  2345  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  
  پيام نور  2346  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  2347  دانشگاه اصفهان  30  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( آموزش زبان فرانسه-1120

  روزانه  2348  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2349  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2350  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  )2كدگرايش( زبان وادبيات فرانسه-1120

  روزانه  2351  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2352  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2353  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  2354  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2355  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  2356  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  2357  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  2358  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  2359  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2360  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  2361  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  شبانه  2362  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  )3كدگرايش( مترجمي زبان فرانسه-1120

  روزانه  2363  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  2364  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  2365  دانشگاه تهران  -  5  
  روزانه  2366  دانشگاه شهيدبهشتي  -  6  
  روزانه  2367  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  

  شبانه  2368  دانشگاه تهران  -  5  فاقدخوابگاه
  شبانه  2369  دانشگاه شهيدبهشتي  -  1  

  شبانه  2370  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش( آموزش زبان انگليسي-1121

  روزانه  2371  دانشگاه اراك  6  -  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  2372  دانشگاه اروميه  24  -  

  روزانه  2373  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2374  دانشگاه اصفهان  4  -  هفاقدخوابگا-شيوه آموزش محور

  روزانه  2375  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن
  روزانه  2376  دانشگاه ايالم  4  -  
  زانهرو  2377  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  2378  يت دبيرشهيدرجاييدانشگاه ترب  9  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  2379  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2380  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  2381  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2382  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  2383  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2384  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  2385  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  2386  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  2387  زاهدان-گاه سيستان وبلوچستاندانش  4  -  

  روزانه  2388  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2389  دانشگاه شهركرد  7  -  

  روزانه  2390  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2391  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2392  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  2393  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  2394  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  
  روزانه  2395  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2396  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  2397  دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار  10  -  دييط توجه نما دانشگاه دربخش مربوحاتيبه توض

  روزانه  2398  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2399  دانشگاه كاشان  8  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  2400  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2401  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
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  )1كدگرايش( آموزش زبان انگليسي-1121ادامه 
كدمحل   اه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگ  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2402  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  2403  دانشگاه يزد  8  -  
  روزانه  2404  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  4  -  

  شبانه  2405  دانشگاه اراك  2  -  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس
  شبانه  2406  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  2407  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  2408  مدانشگاه ايال  5  -  
  شبانه  2409  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  2410  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2411  تبريز-ذربايجاندانشگاه تربيت معلم آ  1  -  

  شبانه  2412  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2413  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2414  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  2415  دانشگاه تهران  6  -  ابگاهفاقدخو

  شبانه  2416  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  2417  دانشگاه زنجان  3  -  
  هشبان  2418  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  2419  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  2420  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2421  دانشگاه شهركرد  5  -  خوابگاهفاقد

  شبانه  2422  اهنركرماندانشگاه شهيدب  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2423  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  2424  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  2425  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2426  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2427  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15   محورشيوه آموزش
  شبانه  2428  ه فردوسي مشهددانشگا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2429  دانشگاه كاشان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2430  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2431  بابلسر-مازندراندانشگاه   3  -  
  شبانه  2432  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  2433  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  2434  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  2  -  
  پيام نور  2435  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  2436  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  زش محورشيوه آمو
  پيام نور  2437  پيام نورمركزرشتدانشگاه   10  -  

  پيام نور  2438  دانشگاه پيام نورمركزرشت  10  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2439  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  
  غيرانتفاعي  2440  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  

  الملل بين  2441  دانشگاه تبريز  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بين واحدمحل تحصيل-شيوه آموزش محور
  الملل بين  2442  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  2443  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد

  )2كدگرايش( زبان وادبيات انگليسي-1121
  روزانه  2444  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2445  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2446  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  2447  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2448  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2449  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2450  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  2451  دانشگاه شيراز  5  -  

  روزانه  2452  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2453  خرم آباد-دانشگاه لرستان  2  -  
  روزانه  2454  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  4  -  
  شبانه  2455  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  

  شبانه  2456  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2457  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2458  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2459  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  2460  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  2461  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2462  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه
  الملل بين  2463  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )3كدگرايش( مترجمي زبان انگليسي-1121
  روزانه  2464  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2465  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2466  دانشگاه بيرجند  10  -  
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  )3كدگرايش( مترجمي زبان انگليسي-1121ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  الحظاتم  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2467  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص

  روزانه  2468  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2469  المه طباطباييدانشگاه ع  12  -  
  روزانه  2470  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  2471  دانشگاه بيرجند  2  -  

  شبانه  2472  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2473  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2474  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2475  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  2476  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  2477  )غيرانتفاعي()ع(رضادانشگاه امام   15  -  
  غيرانتفاعي  2478  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  
  غيرانتفاعي  2479  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  

  )1كدگرايش( آموزش زبان روسي-1122
  روزانه  2480  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  2481  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  2482  انشگاه تهراند  9  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( زبان وادبيات روسي-1122

  روزانه  2483  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  2484  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(آموزش وپرورش تطبيقي- علوم تربيتي -1123
  انهروز  2485  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  )2كدگرايش(آموزش وپرورش پيش دبستاني- علوم تربيتي -1123
  روزانه  2486  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  2487  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )3كدگرايش(آموزش وپرورش ابتدايي- علوم تربيتي-1123

  روزانه  2488  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2489  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش( مترجمي زبان آلماني-1124
  روزانه  2490  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  2491  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( آموزش زبان آلماني-1124

  روزانه  2492  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  شبانه  2493  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  )1كدگرايش(بازاريابي جهانگردي- جهانگردي  مديريت-1125
  روزانه  2494  دانشگاه سمنان  2  -  
  روزانه  2495  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2496  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  2497  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2498  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  )2كدگرايش(برنامه ريزي توسعه جهانگردي-ي  مديريت جهانگرد-1125
  روزانه  2499  دانشگاه سمنان  2  -  
  روزانه  2500  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2501  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  2502  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2503  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  )1رايشكدگ( حقوق خصوصي-1126
  روزانه  2504  دانشگاه اصفهان  16  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2505  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2506  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  گاهفاقدخواب

  روزانه  2507   قزوين-)ره(ي امام خمينيالملل دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2508  دانشگاه تبريز  9  -  

  روزانه  2509  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2510  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  
  روزانه  2511  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  2512  دانشگاه تهران  7  -  )محل تحصيل  قم(  قمسيپرد
  روزانه  2513  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  2514  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2515  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  2516  دانشگاه شيراز  11  -  
  روزانه  2517  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2518  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  2519  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
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  )1كدگرايش( حقوق خصوصي-1126ادامه 
كدمحل    يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2520  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  2521  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  2522  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2523  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  

  روزانه  2524  مدرسه عالي شهيدمطهري  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه- اسالميمدرك فارغ التحصيلي فقه وحقوق-فقه وحقوق اسالمي
  روزانه  2525  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  4  -  

  روزانه  2526  دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري  5  -  هشرايط درانتهاي دفترچ-ويژه شاغلين قوه قضائيه
  شبانه  2527  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2528   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  2529   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2530  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  2531  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  گاهفاقدخواب-محل تحصيل كرج

  شبانه  2532  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2533  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  

  شبانه  2534  دانشگاه تهران  8  -   فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم( قم سيپرد
  شبانه  2535  دانشگاه تهران  -  8  فاقدخوابگاه

  شبانه  2536  دانشگاه شاهد  5  -   دفترچهشرايط درانتهاي
  شبانه  2537  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2538  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2539  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2540  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2541  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2542  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-قط مردف

  شبانه  2543  ه كاشاندانشگا  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2544  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2545  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  پيام نور  2546  رمركزتهراندانشگاه پيام نو  5  -  

  پيام نور  2547  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2548  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  2549  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2550  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  2551  نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  15  -  
  غيرانتفاعي  2552  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  محل تحصيل واحد قزوين

  مجازي  2553  دانشگاه قم  40  -  
  مجازي  2554  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  10  -  

  مجازي  2555  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  30  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  2556  انشگاه تبريزد  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بينمحل تحصيل واحد-شيوه آموزش محور
  الملل بين  2557  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  2558  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد

  )2كدگرايش(الملل بين حقوق -1126
  روزانه  2559  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2560  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2561  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  2562  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2563  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2564  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  شبانه  2565  دانشگاه تهران  6  -  اهفاقدخوابگ

  شبانه  2566  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2567  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2568  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2569  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  پيام نور  2570  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  
  پيام نور  2571  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  2572  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2573  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  2574  اصفهان-اصفهاني فيشهيداشر  موسسه غيرانتفاعي  15  -  
  للالم بين  2575  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشيللالم نيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  2576  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بين محل تحصيل واحد

  )3كدگرايش( حقوق جزاوجرم شناسي-1126
  روزانه  2577  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2578  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  نهروزا  2579   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2580  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  2581  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  2582  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل  قم(  قم سيپرد
  روزانه  2583  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2584  دانشگاه شيراز  9  -  
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  )3كدگرايش( حقوق جزاوجرم شناسي-1126ادامه 
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2585  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2586  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  2587  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2588  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  2589  دانشگاه كاشان  6  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  2590  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2591  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  روزانه  2592  دادگستري- اداريدانشكده علوم قضايي وخدمات  4  -  

  روزانه  2593  دادگستري- ادارينشكده علوم قضايي وخدماتدا  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه
  شبانه  2594   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  2595   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2596  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2597  دانشگاه تهران  6  -   فاقدخوابگاه)حصيل  قممحل ت(  قمسيپرد
  شبانه  2598  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2599  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2600  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2601   طباطباييدانشگاه عالمه  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2602  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2603  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2604  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2605  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2606  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2607  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  پيام نور  2608  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  2609  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2610  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  2611  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2612  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2613  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
-صفهانيموسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي ا  15  -  

  غيرانتفاعي  2614  اصفهان
  مجازي  2615  دانشگاه شيراز  15  -  

  مجازي  2616  دانشگاه شيراز  15  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  2617  دانشگاه قم  40  -  

  )4كدگرايش( حقوق عمومي-1126
  روزانه  2618  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  2619  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  2620  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل  قم(  قم سيپرد
  روزانه  2621  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  2622  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2623  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  2624  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2625  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  2626  انشگاه تبريزد  1  -  

  شبانه  2627  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قمسيپرد
  شبانه  2628  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2629  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  2630  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2631  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2632  گاه شيرازدانش  1  -  

  شبانه  2633  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2634  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  الملل بين  2635  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )5كدگرايش( حقوق بشر-1126

  روزانه  2636  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2637  شهيدبهشتيدانشگاه   5  -  

  شبانه  2638  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2639  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  غيرانتفاعي  2640  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2641  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )6كدگرايش( حقوق مالكيت فكري-1126
  روزانه  2642  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2643  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2644  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
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  )6كدگرايش( حقوق مالكيت فكري-1126ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2645  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  2646  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  2647  دانشگاه تهران  -  8  فاقدخوابگاه
  شبانه  2648  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  شبانه  2649  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  2650  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  )7كدگرايش( حقوق محيط زيست-1126
  روزانه  2651  گاه شهيدبهشتيدانش  5  -  
  شبانه  2652  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  )8كدگرايش(ي حقوق اقتصاد-1126
  روزانه  2653  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  2654  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2655  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  شبانه  2656  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )9كدگرايش(الملل بين حقوق تجارت -1126

  روزانه  2657  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2658  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  شبانه  2659  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  

  شبانه  2660  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  )10كدگرايش( معارف اسالمي وحقوق-1126

  روزانه  2661  )ع(دانشگاه امام صادق   14  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش حقوق خانواده-فقط زن
  )10كدگرايش( حقوق خانواده-1126

  روزانه  2662  دادگستري-داريوخدمات ا علوم قضايي دانشكده  4  -   وحقوقي معارف اسالمبيباضرا-فقط مرد
  روزانه  2663  دادگستري-وخدمات اداري علوم قضايي دانشكده  5  -   دفترچهي درانتهاطيشرا- وحقوقي معارف اسالمبيباضرا-هي قوه قضائني شاغلژهيو

  )11كدگرايش( حقوق ارتباطات-1126
  روزانه  2664  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  )12كدگرايش(لليالم بين حقوق تجاري اقتصادي -1126
  روزانه  2665  دانشگاه تهران  7  -  

  شبانه  2666  دانشگاه تهران  -  5  فاقدخوابگاه
  )12كدگرايش( حقوق شركتهاي تجاري-1126

  روزانه  2667  دادگستري-اداريوخدمات  علوم قضايي دانشكده  4  -  المللي  بيني اقتصادي حقوق تجاربيباضرا-فقط مرد
  روزانه  2668  دادگستري-وخدمات اداري علوم قضايي دانشكده  5  -  دفترچه يدرانتها طيشرا-المللي بين ياقتصاد يتجار حقوق بيباضرا-هيقضائ قوه نيشاغل ژهيو

 )13كدگرايش( حقوق ثبت اسناد و امالك-1126
 روزانه 3326  دانشگاه تهران - 5 
  شبانه 3328 دانشگاه تهران - 5  

  )1كدگرايش( ايرانشناسي عمومي-1127
  روزانه  2669  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  ت مشترك بابنيادايرانشناسيبه صور

  شبانه  2670  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي
  )2كدگرايش(تاريخ- ايرانشناسي -1127

  روزانه  2671  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي
  روزانه  2672  دانشگاه شيراز  5  -  

  روزانه  2673  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2674  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  2675  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي
  شبانه  2676  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2677  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2678  دانشگاه يزد  2  -  

  )3كدگرايش(فرهنگ مردم،آداب ورسوم وميراث فرهنگي- ايرانشناسي -1127
  روزانه  2679  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  روزانه  2680  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2681  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  نيادايرانشناسيبه صورت مشترك باب

  شبانه  2682  رشت-شگاه گيالندان  2  -  فاقدخوابگاه
  )4كدگرايش( اصول نسخه شناسي ومرمت نسخه هاي خطي ونسخه آرايي-ايرانشناسي  -1127

  روزانه  2683  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي
  شبانه  2684  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي

  )1رايشكدگ( آموزش زبان ژاپني-1128
  روزانه  2685  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  2686  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( زبان وادبيات اردو-1129

  روزانه  2687  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  2688  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( علوم سياسي-1130
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2689  دانشگاه اصفهان  13  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2690  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2691   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2692  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  2693  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2694  دانشگاه تهران  20  -  
  روزانه  2695  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  2696  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  2697  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2698  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2699  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  
  روزانه  2700  دانشگاه ياسوج  3  -  
  روزانه  2701  نشگاه يزددا  10  -  

  روزانه  2702  دانشكده اطالعات  15  15  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايشهاي مطالعات امنيتي وبررسي استراتژيك
  شبانه  2703   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  2704   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2705  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  2706  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2707  دانشگاه تهران  20  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2708  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  شبانه  2709  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  

  شبانه  2710  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2711  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2712  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  شبانه  2713  دانشگاه ياسوج  3  -  
  شبانه  2714  دانشگاه يزد  5  -  
  پيام نور  2715  انشگاه پيام نورمركزتهراند  5  -  

  پيام نور  2716  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2717  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  5  -  

  پيام نور  2718  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2719  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  اي دفترچهشرايط درانته-فقط زن
  غيرانتفاعي  2720  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2721  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  ايط درانتهاي دفترچه شر-متمركز

  غيرانتفاعي  2722  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  الملل بين  2723  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد

  )2كدگرايش(الملل بين روابط -1130
  روزانه  2724  دانشگاه اصفهان  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2725  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  2726   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  2727  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  2728  لم تهراندانشگاه تربيت مع  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2729  دانشگاه تهران  14  -  
  روزانه  2730  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  2731  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2732  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  

  روزانه  2733  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2734  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  2735   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  2736   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2737  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2738  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-اهفاقدخوابگ- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2739  دانشگاه تهران  14  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2740  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  

  شبانه  2741  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2742  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2743  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  حضوري نيمه  2744  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
  ريحضو نيمه  2745  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  الملل بين  2746  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد
  )2كدگرايش( ديپلماسي كنترل تسليحات-1130

  روزانه  2747  مالك اشتردانشگاه صنعتي   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-الملل بين باضرايب روابط -فقط مرد
  شبانه  2748  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-الملل بين باضرايب روابط -فقط مرد

  )3كدگرايش(اي  مطالعات منطقه-1130
  روزانه  2749  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز

  روزانه  2750  دانشگاه تهران  4  -  ي شماليكايات آمرگرايش مطالع
  روزانه  2751  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مطالعات اروپا

  روزانه  2752  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا
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  )3كدگرايش(اي  مطالعات منطقه-1130ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2753  دانشگاه شيراز  9  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  روزانه  2754  اييدانشگاه عالمه طباطب  12  -  گرايش خاورميانه وشمال آفريقا
  روزانه  2755   وزارت امورخارجهالملل بيندانشكده روابط   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  2756  ورخارجه وزارت امالملل بيندانشكده روابط   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  شبانه  2757  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز
  شبانه  2758  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-ي شماليكايگرايش مطالعات آمر
  شبانه  2759  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش مطالعات اروپا

  شبانه  2760  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-رايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقاگ
  شبانه  2761  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  شبانه  2762  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-ل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو مح-آموزش به زبان انگليسي
  شبانه  2763  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش خاورميانه وشمال آفريقا

  غيرانتفاعي  2764  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2765  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )4كدگرايش(الم انديشه سياسي دراس-1130
  روزانه  2766  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2767  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2768  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  2769  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  2770  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  ترچهشرايط درانتهاي دف-فقط زن
  غيرانتفاعي  2771  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2772  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  10  -  انتهاي دفترچهشرايط در-متمركز

  غيرانتفاعي  2773  )غيرانتفاعي(قم-دانشگاه مفيد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )5شكدگراي(المللي بين ديپلماسي وسازمانهاي -1130

  روزانه  2774  وزارت امورخارجه الملل بيندانشكده روابط   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  2775   وزارت امورخارجهالملل بيندانشكده روابط   15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كدگرايش( مطالعات آمريكاي شمالي-1131
  روزانه  2776  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  2777  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( مطالعات آمريكاي التين-1131

  روزانه  2778  تهراندانشگاه   4  -  
  شبانه  2779  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش(انيا مطالعات بريت-1131
  روزانه  2780  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  2781  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )4كدگرايش( مطالعات روسيه-1131

  روزانه  2782  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  2783  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش( مطالعات فرانسه-1131
  روزانه  2784  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  2785  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )6كدگرايش( مطالعات شبه قاره هند-1131

  روزانه  2786  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  2787  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( باستان شناسي-1132
  روزانه  2788  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2789  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2790  دانشگاه تهران  15  -  
  روزانه  2791  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  15  -  

  روزانه  2792  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2793  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  

  وزانهر  2794  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  شبانه  2795  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2796  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2797  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  
  شبانه  2798  زاهدان-بلوچستاندانشگاه سيستان و  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2799  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( روانشناسي عمومي-1133

  روزانه  2800  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2801  دانشگاه اصفهان  8  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2802   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2803  دانشگاه تبريز  7  -  
  روزانه  2804  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  2805  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  
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  )1كدگرايش( روانشناسي عمومي-1133ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2806  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2807  س بوشهردانشگاه خليج فار  3  -  
  روزانه  2808  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  

  روزانه  2809  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2810  ه زنجاندانشگا  6  -  
  روزانه  2811  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  2812  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  2813  زاهدان-گاه سيستان وبلوچستاندانش  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2814  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2815  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  2816  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2817  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  2818  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2819  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  شبانه  2820  دانشگاه اروميه  6  -  
  شبانه  2821   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  2822   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2823  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  2824  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2825  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  2826  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  2827  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  2828  دانشگاه سمنان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2829  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  2830  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2831  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2832  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  رشيوه آموزش محو
  شبانه  2833  دوسي مشهددانشگاه فر  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2834  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2835  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  حضوري نيمه  2836  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  حضوري نيمه  2837  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور- آزاددانشگاهمحل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي
  پيام نور  2838  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  ورپيام ن  2839  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش( علوم شناختي-1133

  غيرانتفاعي  2840  تهران-پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب روانشناسي عمومي
  )2كدگرايش(ي باليني روانشناس-1133

  روزانه  2841  دانشگاه اصفهان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2842  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2843  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  2844  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  2845  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  2846  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2847  سمناندانشگاه   5  -  

  روزانه  2848  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  2849  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  
  روزانه  2850   شيرازدانشگاه  15  -  
  روزانه  2851  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2852  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  2853  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  2854  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  

  شبانه  2855  )س(دانشگاه الزهرا  -  4  نفقط ز
  شبانه  2856  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  2857  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  2858  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2859  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  نهشبا  2860  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2861  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  2862  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2863  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  2864  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2865  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  
  )2دگرايشك( روانشناسي خانواده درماني-1133

  روزانه  2866  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  با ضرايب روانشناسي باليني
  انتفاعيغير  2867  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب روانشناسي باليني

  )3كدگرايش()روانسنجي( سنجش واندازه گيري -1133
  روزانه  2868  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  2869  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
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  )4كدگرايش( روانشناسي صنعتي سازماني-1133
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2870  دانشگاه اصفهان  9  -   فاقدخوابگاه-ازباهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهو

  روزانه  2871  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيدچمران اهواز
  وزانهر  2872  دانشگاه شهيدچمران اهواز  13  -  

  )5كدگرايش( روانشناسي باليني كودك ونوجوان-1133
  روزانه  2873  دانشگاه تبريز  7  -  
  روزانه  2874  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  شبانه  2875  دانشگاه تبريز  6  -  

  )1كدگرايش( حسابداري-1134
  روزانه  2876  دانشگاه اروميه  10  -  

  روزانه  2877  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2878  هاندانشگاه اصف  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2879  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن
  روزانه  2880   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  2881  شگاه تربيت مدرسدان  7  -  
  روزانه  2882  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2883  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  2884  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس

  روزانه  2885  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2886  ه شهيدبهشتيدانشگا  12  -  
  روزانه  2887  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  2888  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  2889  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  2890  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  2891  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  2892  ربابلس-دانشگاه مازندران  5  -  
  روزانه  2893  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  8  -  
  روزانه  2894  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  
  شبانه  2895  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  2896  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن
  شبانه  2897   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  شبانه  2898   قزوين-)ره(المللي امام خميني انشگاه بيند  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2899  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2900  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  شبانه  2901  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور-با همكاري دانشگاه تربيت مدرس

  شبانه  2902  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2903  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  2904  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  2905  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  2906  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  2907  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2908  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  شبانه  2909  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  

  شبانه  2910  دانشكده علوم اقتصادي  5  -   خوابگاهتيمحدود
  پيام نور  2911  دانشگاه پيام نورمركزبهشهر  10  -  

  پيام نور  2912  دانشگاه پيام نورمركزبهشهر  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2913  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  

  غيرانتفاعي  2914  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  محل تحصيل واحد قزوين
  )1كدگرايش( مطالعات زنان-1137

  روزانه  2915  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  2916  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  2917  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  گرايش زن وخانواده-فقط زن
  روزانه  2918  دانشگاه تربيت مدرس  7  -   فقط زن-گرايش حقوق زن دراسالم

  روزانه  2919  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2920  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2921  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  گرايش زن وخانواده-فقط زن
  شبانه  2922  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( علوم ارتباطات اجتماعي-1138
  روزانه  2923  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  2924  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2925  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش روزنامه نگاري
  روزانه  2926   صداوسيماي جمهوري اسالمي ايراندانشكده  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  2927 واحدقم-ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي دانشكده  20  -   شرايط درانتهاي دفترچه- حوزوي 9 طلبه داراي پايه -فقط مرد

  شبانه  2928  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2929  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  2930  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش روزنامه نگاري
  حضوري نيمه  2931  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
  حضوري نيمه  2932  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
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  )1كدگرايش( مطالعات فرهنگي ورسانه-1138
حل كدم  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  2933  دانشگاه تهران  4  -  باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  شبانه  2934  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي

  )1كدگرايش( تبليغ وارتباطات فرهنگي-1138
  غيرانتفاعي  2935  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط زن
  غيرانتفاعي  2936  )تفاعيغيران(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط مرد

  غيرانتفاعي  2937  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  )2كدگرايش( مديريت رسانه-1138

  روزانه  2938  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  2939  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  2940  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  2941  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  2942  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  
  پيام نور  2943  ام نورمركزتهراندانشگاه پي  10  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش( مددكاري اجتماعي-1139
  روزانه  2944  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  2945  طباطباييدانشگاه عالمه   -  15  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش( پژوهش علوم اجتماعي-1140

  روزانه  2946  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن
  روزانه  2947  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2948  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  2949  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص

  روزانه  2950  اه تهراندانشگ  5  -  
  روزانه  2951  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  
  روزانه  2952  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  2953  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  

  شبانه  2954  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن
  شبانه  2955  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  ابگاهفاقدخو

  شبانه  2956  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  2957  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  2958  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  2959  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  2960  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  )1كدگرايش( جامعه شناسي انقالب اسالمي-1140

  روزانه  2961  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب پژوهش علوم اجتماعي
  شبانه  2962  وانقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني   2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-لوم اجتماعيباضرايب پژوهش ع

  )1كدگرايش( مديريت بازرگاني-1142
  روزانه  2963  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه-گرايش بازاريابي

  روزانه  2964  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2965  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2966  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-بازاريابيگرايش 
  روزانه  2967  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2968  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه- آموزش محورشيوه-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2969  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  گرايش بازاريابي-فقط زن
  روزانه  2970  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  گرايش مديريت مالي-فقط زن

  روزانه  2971  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  2972  دانشگاه تبريز  4  -  المللي بينگرايش بازرگاني 

  روزانه  2973  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2974  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2975  دانشگاه تهران  10  -  مهيگرايش ب
  روزانه  2976  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل  قم(  قم سي پرد- يابي بازارشيگرا
  روزانه  2977  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل قم( قمسي پرد-ي مالتيري مدشيگرا

  روزانه  2978  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  
  روزانه  2979  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  2980  دانشگاه سمنان  2  -  ي مالتيري مدشيگرا
  روزانه  2981  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول

  روزانه  2982  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش مديريت مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي
  روزانه  2983  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-يد بهشتيباهمكاري دانشگاه شه-گرايش مديريت تحول
  روزانه  2984  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت مالي

  روزانه  2985  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-المللي بينگرايش بازاريابي 
  روزانه  2986  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مالي
  روزانه  2987  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2988  هيدبهشتيدانشگاه ش  6  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  2989  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  المللي بينگرايش بازرگاني 
  روزانه  2990  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  2991  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش مالي
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  )1كدگرايش( مديريت بازرگاني-1142ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  الظرفيت نيمس

  دوره  تحصيل
  روزانه  2992  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  2993  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  الملل بينگرايش بازاريابي 

  روزانه  2994  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش تحول
  روزانه  2995  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  2996  خرم آباد-دانشگاه لرستان  2  -  بازاريابي
  روزانه  2997  بابلسر-دراندانشگاه مازن  5  -  
  روزانه  2998  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  2999  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  گرايش بازاريابي-زنفقط 
  شبانه  3000  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  گرايش مديريت مالي-فقط زن

  شبانه  3001  دانشگاه ايالم  3  -  
  شبانه  3002  دانشگاه تبريز  1  -  المللي بينگرايش بازرگاني 

  شبانه  3003  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3004  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه– مهيگرايش ب

  شبانه  3005  هراندانشگاه ت  5  -  فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم(  قم سي پرد– يابي بازارشيگرا
  شبانه  3006  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-)محل تحصيل قم( قمسي پرد-ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  3007  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  3008  دانشگاه سمنان  2  -  ي مالتيري مدشيگرا
  شبانه  3009  دانشگاه سمنان  6  -  شيوه آموزش محور-ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  3010  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول
  شبانه  3011  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش مديريت مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي

  شبانه  3012  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي-گرايش مديريت تحول
  شبانه  3013  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور- مالي باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتيگرايش مديريت

  شبانه  3014  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-المللي بينگرايش بازاريابي 
  شبانه  3015  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مالي
  شبانه  3016  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3017  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  3018  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  المللي بينگرايش بازرگاني 
  شبانه  3019  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش بازاريابي

  شبانه  3020  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش مالي
  شبانه  3021  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول

  شبانه  3022  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  الملل بينگرايش بازاريابي 
  شبانه  3023  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  گرايش تحول
  شبانه  3024  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه

  انهشب  3025  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  شبانه  3026  دانشگاه يزد  4  -  

  پيام نور  3027  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  المللي بينگرايش بازرگاني 
  پيام نور  3028  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3029  دانشگاه پيام نورمركزتهران  7  -  ي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  3030  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور-المللي بينگرايش بازرگاني 
  پيام نور  3031  ه پيام نورمركزتهراندانشگا  5  -  شيوه آموزش محور-يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3032  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -   المللني بي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا
  پيام نور  3033  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور- المللني بي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا
  پيام نور  3034  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  المللي ينب ي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا
  پيام نور  3035  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور-المللي بين ي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا
  پيام نور  3036  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  5  -  المللي بين ي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا
  پيام نور  3037  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  10  -  شيوه آموزش محور-المللي بين ي و بازرگانيابي بازاري هاشيگرا

  غيرانتفاعي  3038  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  10  -  المللي بينگرايش بازرگاني 
  غيرانتفاعي  3039  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  10  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3040  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  7  -   محل تحصيل دختران تهران مي باشد-فقط زن
  غيرانتفاعي  3041  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  8  -  محل تحصيل پسران دماوند مي باشد–فقط مرد

  غيرانتفاعي  3042  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  7  -  المللي بينگرايش بازرگاني 
  غيرانتفاعي  3043  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  8  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3044  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  حد خرمدرهمحل تحصيل وا
  الملل بين  3045  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص

  )2كدگرايش( مديريت دولتي-1142
  روزانه  3046  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3047  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  3048  دانشگاه تهران  5  -  )ل  قممحل تحصي(  قم سيپرد-گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي
  روزانه  3049  زاهدان-گاه سيستان وبلوچستاندانش  6  -  گرايش تشكيالت و روشها

  روزانه  3050  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش منابع انساني
  روزانه  3051  زاهدان-ستاندانشگاه سيستان وبلوچ  2  -   شيوه آموزش محور–گرايش منابع انساني 

  روزانه  3052  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  3053  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي

  روزانه  3054  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش مديريت منابع انساني
  روزانه  3055  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تحول

  روزانه  3056  طباطباييدانشگاه عالمه   12  -  گرايش تشكيالت و روشها
  روزانه  3057  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش سيستمهاي اطالعاتي

  روزانه  3058  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش منابع انساني
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  )2كدگرايش( مديريت دولتي-1142ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3059  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  10  -  

  شبانه  3060  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3061  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه) تحصيل قممحل(  قم سي پرد-گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي

  شبانه  3062  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش تشكيالت و روشها
  شبانه  3063  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش منابع انساني
  شبانه  3064  زاهدان-سيستان وبلوچستاندانشگاه   2  -   شيوه آموزش محور-گرايش منابع انساني 

  شبانه  3065  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  3066  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي

  شبانه  3067  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش مديريت منابع انساني
  شبانه  3068  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  موزش محورشيوه آ-گرايش تحول

  شبانه  3069  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور-گرايش تشكيالت وروشها
  شبانه  3070  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي اطالعاتي

  شبانه  3071  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور-گرايش منابع انساني
  حضوري نيمه  3072  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه
  حضوري نيمه  3073  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-محل تحصيل مركزآموزشهاي تخصصي آزاددانشگاه

  پيام نور  3074  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  گرايش تشكيالت وروشها
  پيام نور  3075  زتهراندانشگاه پيام نورمرك  5  -  گرايش مديريت تحول

  پيام نور  3076  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  گرايش مديريت نيروي انساني
  پيام نور  3077  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -   اطالعاتييستمهاي ستيري مدشيگرا
  پيام نور  3078  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  ي دولتي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  3079  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش تشكيالت وروشها
  پيام نور  3080  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول

  پيام نور  3081  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت نيروي انساني
  پيام نور  3082  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور- اطالعاتييستمهاي ستيري مدشيگرا
  پيام نور  3083  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور-ي دولتي مالتيري مدشيگرا
  پيام نور  3084  دانشگاه پيام نورمركزدليجان  5  -  ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3085  دانشگاه پيام نورمركزدليجان  10  -  شيوه آموزش محور-ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3086  دانشگاه پيام نورمركزرشت  5  -  ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3087  دانشگاه پيام نورمركزرشت  10  -  شيوه آموزش محور-ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3088  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  5  -  ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3089  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  شيوه آموزش محور-ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3090  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  5  -  ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3091  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  10  -  زش محورشيوه آمو-ي نيروي انسانتيري مدشيگرا

  )2كدگرايش( مديريت بحران-1142
  روزانه  3092  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مديريت دولتي
  شبانه  3093  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مديريت دولتي

  )3كدگرايش( مديريت صنعتي-1142
  روزانه  3094  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3095  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  3096   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  3097  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3098  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3099  دانشگاه خليج فارس بوشهر  13  -  

  زانهرو  3100  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3101  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش توليد
  روزانه  3102  دانشگاه شيراز  5  -  گرايش توليد

  روزانه  3103  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  3104   طباطباييدانشگاه عالمه  12  -  گرايش توليد
  روزانه  3105  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش توليد
  روزانه  3106  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3107  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش مديريت توليد وعمليات
  روزانه  3108  دانشگاه يزد  6  -  دي تولشيگرا

  شبانه  3109   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  3110   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  3111  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3112  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  3113  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش توليد
  شبانه  3114  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش توليد
  شبانه  3115  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش توليد
  شبانه  3116  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3117  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش مديريت توليد وعمليات
  شبانه  3118  دانشگاه يزد  3  -  دي تولشيگرا
  غيرانتفاعي  3119  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  7  -  ل تحصيل دختران تهران مي باشد مح-فقط زن-ي مالشيگرا
  غيرانتفاعي  3120  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  8  -   محل تحصيل پسران دماوند مي باشد-فقط مرد-ي مالشيگرا

  غيرانتفاعي  3121  يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  15  -  
  غيرانتفاعي  3122  موسسه غيرانتفاعي كار  15  -  محل تحصيل واحد قزوين

  مجازي  3123  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  40  -  
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  )4كدگرايش( مديريت فناوري اطالعات-1142
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  هروزان  3124  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  3125  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3126  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  3127  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  يكيگرايش كسب و كار الكترون
  روزانه  3128  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   شيوه آموزش محور-يكيگرايش كسب و كار  الكترون

  روزانه  3129  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3130  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته

  شبانه  3131  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  3132  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3133  زاهدان-چستاندانشگاه سيستان وبلو  2  -  يكيگرايش كسب و كار الكترون
  شبانه  3134  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   شيوه آموزش محور- يكيگرايش كسب و كار  الكترون

  شبانه  3135  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  پيام نور  3136  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  3137  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3138  زاهدان-شگاه سيستان وبلوچستاندان  40  -  گرايش كسب و كار الكترونيكي

  مجازي  3139  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  
  مجازي  3140  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  3143  تهران-فاعي مجازي مهرالبرزموسسه غيرانت  7  -  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
  مجازي  3144  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  7  -  گرايش مديريت منابع اطالعاتي

 مجازي 3125 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز 7 - گرايش مديريت دانش
 مجازي 3127 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز 8 - شيوه آموزش محور-گرايش مديريت دانش

  ازيمج  3145  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  8  -   محورشيوه آموزش-گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته
  مجازي  3146  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  8  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت منابع اطالعاتي

  الملل بين  3147  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحدبليمحل تحص-يكيگرايش كسب وكارالكترون
  )5كدگرايش( مديريت تكنولوژي-1142

  روزانه  3148  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  گرايش انتقال تكنولوژي
  )6كدگرايش( مديريت مالي-1142

  روزانه  3149  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3150  دانشگاه اصفهان  6  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3151  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3152  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  3153  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  3154  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  

  شبانه  3155  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3156  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  3157  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  3158  دانشكده علوم اقتصادي  5  -   خوابگاهتيمحدود

  الملل بين  3159  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )7كدگرايش(يني كارآفر-1142

  روزانه  3160  دانشگاه تهران  5  -  گرايش آموزش وترويج كارآفريني
  روزانه  3161  دانشگاه تهران  5  -  گرايش بخش عمومي

  روزانه  3162  دانشگاه تهران  5  -  گرايش سازماني
  روزانه  3163  اه تهراندانشگ  6  -  گرايش فناوري

  روزانه  3164  دانشگاه تهران  20  -  گرايش كسب وكارجديد
  روزانه  3165  دانشگاه سمنان  4  -  ديگرايش كسب وكارجد

  روزانه  3166  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  روزانه  3167  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3168  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  3169  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3170  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  3171  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  شبانه  3172  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش آموزش وترويج كارآفريني
  شبانه  3173  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش بخش عمومي

  شبانه  3174  دانشگاه تهران  15  -  فاقدخوابگاه-گرايش سازماني
  انهشب  3175  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه-گرايش فناوري

  شبانه  3176  دانشگاه تهران  25  -  فاقدخوابگاه-گرايش كسب وكارجديد
  شبانه  3177  دانشگاه سمنان  1  -  ديگرايش كسب وكارجد

  شبانه  3178  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور-ديش كسب وكارجدگراي
  شبانه  3179  زاهدان-نشگاه سيستان وبلوچستاندا  2  -  

  شبانه  3180  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3181  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  3182  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3183  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  )8كدگرايش( مديريت منابع انساني-1142
  روزانه  3184  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  3185  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( برنامه ريزي، مديريت وآموزش محيط زيست-1146
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3186  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  3187  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( آموزش محيط زيست-1146

  پيام نور  3188  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  3189  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش( مديريت اجرايي-1148
  روزانه  3190  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  3191  دانشگاه تهران  5  -  )محل تحصيل  قم(  قم سيپرد
  روزانه  3192  دانشگاه سمنان  2  -  

  روزانه  3193  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3194  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  3195  نشگاه عالمه طباطباييدا  12  -  

  روزانه  3196  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلين
  روزانه  3197  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  3198  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  روزانه  3199  دانشگاه يزد  5  -  اتي وعملدي تولشيگرا
  شبانه  3200  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه)محل تحصيل  قم( قم سيپرد

  شبانه  3201  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3202  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  3203  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3204  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3205  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3206  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  شبانه  3207  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3208  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  

  شبانه  3209  گاه يزددانش  2  -  اتيدوعملي تولشيگرا
  پيام نور  3210  دانشگاه پيام نورمركزبابل  5  -  

  پيام نور  3211  دانشگاه پيام نورمركزبابل  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3212  )واحدقشم(دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس  5  -  

  پيام نور  3213  )واحدقشم(دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3214  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  3215  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3216  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  3217  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  رپيام نو  3218  دانشگاه پيام نورمركزساري  5  -  

  پيام نور  3219  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3220  دانشگاه پيام نورمركزساوه  5  -  

  پيام نور  3221  دانشگاه پيام نورمركزساوه  10  -  محورشيوه آموزش 
  پيام نور  3222  نورمركزگرمساردانشگاه پيام   5  -  

  پيام نور  3223  دانشگاه پيام نورمركزگرمسار  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3224  دانشگاه پيام نورمركزورامين  5  -  

  پيام نور  3225  دانشگاه پيام نورمركزورامين  10  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3226  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  15  -   دفترچهي درانتهاطيشرا-سيانگل)sunderland( دانشگاه ساندرلنديبا همكار

  غيرانتفاعي  3227  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15  -  
  مجازي  3228  دانشگاه اصفهان  30  -  فاقدخوابگاه

  الملل بين  3231  دانشگاه تبريز  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بينمحل تحصيل واحد-شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(MBA  مديريت-1148

  روزانه  3232   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  3233  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش استراتزي

  روزانه  3234  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3235  دانشگاه تهران  5  -  گرايش مديريت عمليات

  روزانه  3236  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش سيستم هاي اطالعاتي مديريت
  روزانه  3237  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت استراتژي
  روزانه  3238  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت بازاريابي
  روزانه  3239  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت تكنولوژي

  روزانه  3240  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت توسعه ومنابع انساني
  روزانه  3241  دانشگاه سمنان  4  -  مديريت عملياتگرايش 

  روزانه  3242  جه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خوا  12  -  
  روزانه  3243  دانشگاه صنعتي شاهرود  12  -  باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

  روزانه  3244  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3245  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ژي   گرايش  مديريت تكنولو

  روزانه  3246  ردانشگاه صنعتي مالك اشت  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش استراتژي 
  روزانه  3247  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  ي استراتژشيگرا
  روزانه  3248  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  3250   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  3251   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
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  )2كدگرايش(MBA  مديريت-1148ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  3252  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش استراتزي

  شبانه  3253  دانشگاه تهران  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3254  دانشگاه تهران  10  -  گرايش مديريت عمليات فاقدخوابگاه

  شبانه  3255  دانشگاه سمنان  2  -  ايش سيستم هاي اطالعاتي مديريتگر
  شبانه  3256  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت استراتژي
  شبانه  3257  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت بازاريابي
  شبانه  3258  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت تكنولوژي

  شبانه  3259  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت توسعه ومنابع انساني
  شبانه  3260  دانشگاه سمنان  2  -  اتگرايش مديريت عملي

  شبانه  3261  طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين   3  -  
  شبانه  3262  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

  شبانه  3263  دانشگاه صنعتي شريف  -  50   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  3264  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ژي   گرايش  مديريت تكنولو

  شبانه  3265  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش استراتژي 
  پيام نور  3266  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  

  پيام نور  3267  دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  ه آموزش محورشيو
  پيام نور  3268  )واحددماوند(اه پيام نورمركزتهراندانشگ  5  -  

  پيام نور  3269  )واحددماوند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  5  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3270  )غيرانتفاعي( تهران- علم وفرهنگدانشگاه  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش استراتژي

  غيرانتفاعي  3271  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -   دانشگاه كانپور هندوستانيبا همكار
  غيرانتفاعي  3272  موسسه غيرانتفاعي قشم  15  -   دفترچهي در انتهاطيشرا- دانشگاه كارلتون كانادايبا همكار

  غيرانتفاعي  3249  تبريز-)ص(نبي اكرمموسسه غيرانتفاعي   15  -  اريابيگرايش مديريت باز
  مجازي  3273  دانشگاه اصفهان  30  -  دخوابگاهفاق
  مجازي  3274  تهران-ي مهرالبرزموسسه غيرانتفاعي مجاز  12  -  

  مجازي  3275  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  28  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3276  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  3  -  يابي بازارتيري  مدشيگرا
  مجازي  3277  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  3  -  ي استراتژشيگرا
  مجازي  3278  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  3  -  ي توسعه سازمان و منابع انسانتيري مدشيگرا
  مجازي  3279  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  3  -  ي مالتيري مدشيگرا
  مجازي  3280  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  7  -  شيوه آموزش محور-يابي بازارتيري  مدشيگرا
  مجازي  3281  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  7  -  شيوه آموزش محور-ي استراتژشيگرا
  مجازي  3282  هرانت-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  7  -  شيوه آموزش محور-ي توسعه سازمان و منابع انسانتيري مدشيگرا
  مجازي  3283  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  7  -  شيوه آموزش محور-ي مالتيري مدشيگرا

  الملل بين  3284  دانشگاه تهران  10  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب-گرايش مديريت بازاريابي
  الملل بين  3285  دانشگاه تهران  10  -  كيش درجزيره قعوا يالملل نيواحدب محل تحصيل-انساني ومنابع گرايش مديريت توسعه سازمان

  الملل بين  3286  دانشگاه تهران  10  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب-گرايش مديريت تكنولوژي
  الملل بين  3287  دانشگاه تهران  10  -   واقع درجزيره كيشي المللنيل تحصيل واحد بمح-گرايش مديريت مالي

  الملل بين  3288  دانشگاه تهران  10  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب-ي استراتژشيگرا
  الملل بين  3289  دانشگاه صنعتي شريف  8  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب-يابي بازارتيري مدشيراگ

  الملل بين  3290  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه-الملل دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزلي محل تحصيل واحدبين
  )2كدگرايش( مديريت-1148

  روزانه  3291  دانشگاه صنعتي شريف  MBA  -  20 با ضرايب مديريت
  )3كدگرايش( مديريت امورشهري-1148

  روزانه  3292  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  3293  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  3294  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  3295  دانشگاه تهران  12  -  هفاقدخوابگا
  شبانه  3296  طباطباييدانشگاه عالمه   -  12  شيوه آموزش محور

  شبانه  3297  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
   *)1كدگرايش(مباني نظري اسالمي-ي معارف اسالمي مدرس-1152

  روزانه  3298  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3299  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3300  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  3301  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  3302  دانشگاه قم  10  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  روزانه  3303  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  3304  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  3305  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3306  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  

  غيرانتفاعي  3307  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
   *)2كدگرايش(ياخالق اسالم- مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  3308  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  3309  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  3310  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  3311  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  3312  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  3313  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  غيرانتفاعي  3314  )غيرانتفاعي(قم-)ع(دانشگاه باقرالعلوم   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
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   *)3كدگرايش(تاريخ وتمدن اسالمي- مدرسي معارف اسالمي-1152
كدمحل   ل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مح  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3315  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  3316  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  3317  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3318  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

   *)4كدگرايش(انقالب اسالمي- مدرسي معارف اسالمي-1152
  روزانه  3319  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  3320  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
   *)5كدگرايش(آشنايي با منابع اسالمي- مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  3321  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  3322  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  3323  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  3324  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
و يا نشريه پيك سنجش مراجعه      سنجش آموزش كشور    مدرسي معارف اسالمي بايد به سايت اينترنتي سازمان         مجموعه   -1152داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كدرشته امتحاني        * 

  .دنارسال نماي اداره گزينش استاد و دانشجو -ي گزينش نهاد  را به همراه ساير مدارك خواسته شده به دبيرخانه هيأت مركزهاي مربوطه، آن و ضمن دريافت و تكميل فرم
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)                                                                                                                            (  
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايه  كدرشته محل-2جدول شماره 
  )1كدگرايش(پترولوژي- زمين شناسي -1201

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  3401  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3402  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3403  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  3404  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  3405  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3406  انشگاه زنجاند  10  -  

  روزانه  3407  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3408  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3409  صنعتي شاهروددانشگاه   6  -  
  روزانه  3410   دامغانهدانشگا  4  -  
  روزانه  3411  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3412  سازمان زمين شناسي-زمينپژوهشكده علوم   5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3413  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3414  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  3415  انشگاه تبريزد  3  -  

  شبانه  3416  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3417  دانشگاه زنجان  4  -  

  شبانه  3418  اهنركرماندانشگاه شهيدب  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3419  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3420  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  3421   دامغاندانشگاه  2  -  

  شبانه  3422  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  )2يشكدگرا(اقتصادي- زمين شناسي -1201

  روزانه  3423  دانشگاه اروميه  7  -  
  روزانه  3424  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3425  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  3426  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  3427  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  نهروزا  3428  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3429  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3430  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  3431  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  3432  دامغاندانشگاه   6  -  
  روزانه  3433  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  3434  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  روزانه  3435  خرم آباد-دانشگاه لرستان  2  -  

  روزانه  3436  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3437  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  3438  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3439  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  3440  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3441  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  
  شبانه  3442  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3443  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  3444  دامغاندانشگاه   3  -  

  شبانه  3445  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3446  گرگان-دانشگاه گلستان  1  -  
  پيام نور  3447  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  

  پيام نور  3448  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3449  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  

  )3كدگرايش(تكتونيك- زمين شناسي -1201
  روزانه  3450  دانشگاه بيرجند  7  -  باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

  روزانه  3451  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  روزانه  3452  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3453  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  3454  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  3455  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  
  روزانه  3456  دامغاندانشگاه   6  -  
  روزانه  3457  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  3458  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  

  روزانه  3459  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3460  دانشگاه بيرجند  1  -  باهمكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

  شبانه  3461  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  3462  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3463  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3464  دانشگاه شيراز  1  -  
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  )3كدگرايش(تكتونيك- زمين شناسي -1201ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  3465  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  
  شبانه  3466  دامغاندانشگاه   3  -  

  نهشبا  3467  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3468  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  

  )4كدگرايش()هيدرولوژي(آبشناسي - زمين شناسي -1201
  روزانه  3469  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  3470  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3471  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  
  روزانه  3472  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  3473  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  3474  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  3475  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  3476  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3477  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  3478  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3479  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  
  شبانه  3480  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3481  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  3482  دانشگاه صنعتي شاهرود  1  -  

  شبانه  3483  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3484  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  

  پيام نور  3485  دانشگاه پيام نورمركزابهر  15  -  شيوه آموزش محور
  )5كدگرايش(چينه شناسي وفسيل شناسي- زمين شناسي -1201

  زانهرو  3486  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  3487  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3488  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  3489  دانشگاه بيرجند  4  -  

  روزانه  3490  بيت معلم تهراندانشگاه تر  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3491  دانشگاه تهران  3  -  

  روزانه  3492  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3493  يدبهشتيدانشگاه شه  4  -  
  روزانه  3494  دامغاندانشگاه   4  -  
  روزانه  3495  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3496  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3497  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3498  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  3499  نشگاه تربيت معلم تهراندا  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3500  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3501  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3502  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3503  دامغاندانشگاه   2  -  

  شبانه  3504  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3505  اه پيام نورمركزبيرجنددانشگ  10  -  

  پيام نور  3506  دانشگاه پيام نورمركزبيرجند  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3507  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  

  پيام نور  3508  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3509  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  3510  تهراندانشگاه پيام نورمركز  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3511  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  

  پيام نور  3512  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3513  موسسه غيرانتفاعي كرمان  15  -  

  )6كدگرايش(رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي- زمين شناسي -1201
  روزانه  3514  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3515  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3516  دانشگاه بيرجند  3  -  
  روزانه  3517  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  3518  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  
  روزانه  3519  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  3520  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  شبانه  3521  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3522  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  3523  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3524  بندرعباس-ه هرمزگاندانشگا  2  -  

  )7كدگرايش(نفت- زمين شناسي-1201
  روزانه  3525  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3526  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  شبانه  3527  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
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  )8كدگرايش(مهندسي- زمين شناسي-1201
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  تمالحظا  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3528  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3529  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  3530  نهمدا-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3531  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3532  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3533  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  3534  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3535  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3536  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )9كدگرايش(زيست محيطي- زمين شناسي -1201
  روزانه  3537  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3538  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  3539  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  
  انهروز  3540  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  3541  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3542  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  3543  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  شبانه  3544  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  )10كدگرايش( ژئوشيمي- زمين شناسي-1201

  روزانه  3545  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  3546  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  روزانه  3547  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  3548  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  3549  دانشگاه تربيت معلم تهران  16  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3550  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  
  شبانه  3551  دانشگاه شيراز  1  -  

  )1كدگرايش( ژئوفيزيك-1202
  روزانه  3552  دانشگاه اراك  2  -  گرايش الكتريكي

  روزانه  3553  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  يگرايش زلزله شناس
  روزانه  3554  دانشگاه تهران  10  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  3555  دانشگاه تهران  4  -  گرايش ژئوالكتريك
  روزانه  3556  دانشگاه تهران  2  -  گرايش ژئومغناطيس
  روزانه  3557  دانشگاه تهران  3  -  گرايش گراني سنجي
  روزانه  3558  دانشگاه تهران  6  -  گرايش لرزه شناسي

  روزانه  3559  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  روزانه  3560  ي شاهروددانشگاه صنعت  4  -  گرايش ژئوالكتريك

  روزانه  3561  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  ي سنجي گرانشيگرا
  روزانه  3562  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  ي لرزه شناسشيگرا

  روزانه  3563  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش زلزله شناسي
 زلزله شناسي ومهندسي المللي بينپژوهشگاه   5  -  فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي

  روزانه  3564  زلزله
  روزانه  3565  زنجان-تكميلي درعلوم پايه مركزتحصيالت   7  -  

  شبانه  3566  دانشگاه اراك  1  -  گرايش الكتريكي
  شبانه  3567  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  يگرايش زلزله شناس

  شبانه  3568  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي
  شبانه  3569  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ژئوالكتريك
  شبانه  3570  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش ژئومغناطيس

  شبانه  3571  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش گراني سنجي 
  شبانه  3572  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش لرزه شناسي
  شبانه  3573  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش ژئوالكتريك

  شبانه  3574  دانشگاه صنعتي شاهرود  1  -  ي سنجي گرانشيگرا
  شبانه  3575  شاهروددانشگاه صنعتي   2  -  ي لرزه شناسشيگرا

  شبانه  3576  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش زلزله شناسي
  )2كدگرايش( هواشناسي-1202

  روزانه  3577  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  3578  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  

  شبانه  3579  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3580  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )1كدگرايش( شيمي فيزيك- شيمي -1203
  روزانه  3581  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  3582  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  3583  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3584  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3585  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  روزانه  3586  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3587  دانشگاه بيرجند  7  -  
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  )1كدگرايش( شيمي فيزيك- شيمي -1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3588   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  روزانه  3589  دانشگاه تبريز  7  -  

  روزانه  3590  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  3591  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  3592  تبريز-م آذربايجاندانشگاه تربيت معل  2  -  

  روزانه  3593  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3594  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  3595  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  3596  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  
  روزانه  3597  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  3598  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3599  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  3600  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  10  -  

  روزانه  3601  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3602  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  3603  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  3604  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  3605  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  
  روزانه  3606  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  روزانه  3607  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  روزانه  3608  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  
  روزانه  3609  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  

  روزانه  3610  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  3611  دامغاندانشگاه   7  -  
  روزانه  3612  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3613  دانشگاه كاشان  6  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  3614  دانشگاه كردستان  4  -  

  روزانه  3615  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3616  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  روزانه  3617  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  7  -  
  روزانه  3618  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   5  -  
  شبانه  3619  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  3620  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  3621  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3622  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  3623   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  3624   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3625  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  3626  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  گاهفاقدخواب
  شبانه  3627  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3628  دانشگاه تربيت معلم تهران  13  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3629  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  3630  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3631  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  شبانه  3632  هنركرماندانشگاه شهيدبا  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3633  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3634  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3635  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3636  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3637  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3638  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  

  شبانه  3639  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3640  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3641  دامغاندانشگاه   4  -  
  شبانه  3642  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3643  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3644  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3645  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  پيام نور  3646  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  

  پيام نور  3647  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3648  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  

  پيام نور  3649  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3650  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  

  پيام نور  3651  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3652  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  

  پيام نور  3653  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3654  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  

  پيام نور  3655  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  شيوه آموزش محور
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  )1يشكدگرا( شيمي فيزيك- شيمي -1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  پيام نور  3656  دانشگاه پيام نورمركزسيرجان  10  -  

  پيام نور  3657  دانشگاه پيام نورمركزسيرجان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3658  رمركزشيرازدانشگاه پيام نو  10  -  

  پيام نور  3659  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3660  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  

  پيام نور  3661  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  شيوه آموزش محور
  )1كدگرايش(بيوفيزيك- زيست شناسي -1203

  روزانه  3662  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  باضرايب شيمي فيزيك
  روزانه  3663  دانشگاه تهران  2  -  باضرايب شيمي فيزيك
  شبانه  3664  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب شيمي فيزيك

  )2كدگرايش( شيمي آلي- شيمي -1203
  روزانه  3665  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  3666  دانشگاه اروميه  17  -  

  روزانه  3667  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3668  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3669  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  3670  دانشگاه ايالم  2  -  

  روزانه  3671  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3672  دانشگاه بيرجند  12  -  
  روزانه  3673   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  3674  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  3675  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3676  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  7  -  

  روزانه  3677  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3678  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  3679  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  3680  دانشگاه خليج فارس بوشهر  10  -  
  روزانه  3681  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  

  روزانه  3682  انشاهدانشگاه رازي كرم  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3683  دانشگاه زنجان  14  -  
  روزانه  3684  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  3685  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  11  -  
  روزانه  3686  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  3687  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3688  دانشگاه شهيدبهشتي  11  -  
  روزانه  3689  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  3690  دانشگاه شيراز  11  -  
  روزانه  3691  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  

  روزانه  3692  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  3693  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  7  -  
  روزانه  3694  نشگاه صنعتي شريفدا  6  -  

  روزانه  3695  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  3696  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  3697  دامغاندانشگاه   8  -  
  روزانه  3698  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3699  دانشگاه كاشان  11  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  3700  دانشگاه كردستان  9  -  

  روزانه  3701  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3702  خرم آباد-دانشگاه لرستان  10  -  
  روزانه  3703  بابلسر-دانشگاه مازندران  14  -  
  روزانه  3704  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  3705  دانشگاه مراغه  4  -  
  روزانه  3706  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  6  -  
  وزانهر  3707  دانشگاه ياسوج  8  -  
  روزانه  3708  دانشگاه يزد  7  -  

  روزانه  3709  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3710  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   7  -  
  شبانه  3711  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  3712  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3713  دانشگاه ايالم  2  -  

  شبانه  3714  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3715  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  3716   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  3717   قزوين-)هر(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3718  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  3719  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  فاقدخوابگاه- كرجليصمحل تح
  شبانه  3720  دانشگاه تربيت معلم تهران  13  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
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  )2كدگرايش( شيمي آلي– شيمي -1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  ظاتمالح  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  3721  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  

  نهشبا  3722  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3723  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  3724  دانشگاه زنجان  9  -  
  شبانه  3725  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  3726  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3727  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  شبانه  3728  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3729  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3730  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3731  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3732  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3733  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3734  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3735  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  
  شبانه  3736  دانشگاه صنعتي شاهرود  16  -  

  شبانه  3737  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3738  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  3739  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3740  دامغاندانشگاه   2  -  

  شبانه  3741  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3742  دانشگاه كاشان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3743  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3744  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  شبانه  3745  دانشگاه مراغه  2  -  
  شبانه  3746  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  -  4  
  شبانه  3747  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  3748  دانشگاه يزد  3  -  

  شبانه  3749  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  8  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3750  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  

  پيام نور  3751  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3752  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  10  -  

  پيام نور  3753  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3754  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  

  پيام نور  3755  رمركزاردكاندانشگاه پيام نو  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3756  دانشگاه پيام نورمركزبوشهر  10  -  

  پيام نور  3757  دانشگاه پيام نورمركزبوشهر  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3758  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  

  يام نورپ  3759  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3760  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  3761  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3762  دانشگاه پيام نورمركززنجان  10  -  

  پيام نور  3763  نشگاه پيام نورمركززنجاندا  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3764  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  

  پيام نور  3765  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3766  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  

  پيام نور  3767  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3768  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  

  پيام نور  3769  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3770  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  3771  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3772  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  

  پيام نور  3773  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(شيمي وفناوري اسانس- شيمي-1203

  روزانه  3774  دانشگاه كاشان  7  -   خوابگاهتيمحدود-باضرايب شيمي آلي
  شبانه  3775  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب شيمي آلي

  )3كدگرايش( شيمي معدني– شيمي -1203
  روزانه  3776  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  3777  دانشگاه اروميه  8  -  

  روزانه  3778  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  زانهرو  3779  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3780  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  3781  دانشگاه ايالم  3  -  

  وزانهر  3782  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3783  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  3784   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  نهروزا  3785  دانشگاه تبريز  6  -  
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  )3كدگرايش(معدني شيمي - شيمي -1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  3786  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  3787  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  3788  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3789  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  روزانه  3790  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  3791  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  3792  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  

  روزانه  3793  هدانشگاه رازي كرمانشا  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3794  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  3795  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  روزانه  3796  هنركرماندانشگاه شهيدبا  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3797  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  3798  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  3799  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  3800  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  3801  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه 
  روزانه  3802  نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدا  5  -  
  روزانه  3803  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  روزانه  3804  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  روزانه  3805  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  3806  دامغاندانشگاه   8  -  
  روزانه  3807  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3808  دانشگاه كاشان  8  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  3809  دانشگاه كردستان  7  -  

  روزانه  3810  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3811  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  3812  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  روزانه  3813  دانشگاه ياسوج  8  -  
  روزانه  3814  دانشگاه يزد  4  -  

  روزانه  3815  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3816  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   6  -  
  شبانه  3817  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3818  دانشگاه ايالم  4  -  

  شبانه  3819  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3820  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  3821   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  3822   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3823  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  3824  دانشگاه تربيت معلم تهران  1  -  هفاقدخوابگا- كرجليمحل تحص
  شبانه  3825  دانشگاه تربيت معلم تهران  13  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3826  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  
  شبانه  3827  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3828  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  3829  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  3830  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  3831  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3832  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3833  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3834  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  بانهش  3835  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  3836  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3837  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3838  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  

  شبانه  3839  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3840  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3841  دامغاندانشگاه   4  -  
  شبانه  3842  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3843  دانشگاه كاشان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3844  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  ابگاهفاقدخو
  شبانه  3845  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  
  شبانه  3846  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  3847  دانشگاه يزد  2  -  

  شبانه  3848  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3849  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  

  پيام نور  3850  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  موزش محورشيوه آ
  پيام نور  3851   پيام نورمركزاردكاندانشگاه  10  -  

  پيام نور  3852  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3853  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
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  )3كدگرايش(معدني شيمي - شيمي -1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  پيام نور  3854  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3855  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  
  پيام نور  3856  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3857  يدانشگاه پيام نورمركزخو  10  -  
  پيام نور  3858  دانشگاه پيام نورمركزخوي  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3859  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  
  پيام نور  3860  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3861  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  
  پيام نور  3862  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  شيوه آموزش محور

  )4كدگرايش( شيمي تجزيه- شيمي -1203
  روزانه  3863  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  3864  دانشگاه اروميه  8  -  

  روزانه  3865  دانشگاه اصفهان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3866  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  3867  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  3868  دانشگاه ايالم  3  -  

  روزانه  3869  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3870  دانشگاه بيرجند  4  -  
  روزانه  3871   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  3872  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  3873  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  3874  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  3875  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  3876  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  3877  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  3878  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  
  روزانه  3879  ه رازي كرمانشاهدانشگا  2  -  

  روزانه  3880  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3881  دانشگاه زابل  5  -  
  روزانه  3882  ه زنجاندانشگا  10  -  
  روزانه  3883  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  3884  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  3885  شهيدباهنركرماندانشگاه   6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3886  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  
  روزانه  3887  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  
  روزانه  3888  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  3889  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  

  روزانه  3890  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  وابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خ
  روزانه  3891  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  روزانه  3892  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  
  روزانه  3893  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  3894  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو
  روزانه  3895  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  3896  دامغاندانشگاه   9  -  
  روزانه  3897  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  3898  دانشگاه كاشان  10  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  3899  دانشگاه كردستان  8  -  

  روزانه  3900  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3901  خرم آباد-دانشگاه لرستان  8  -  
  روزانه  3902  بابلسر-دانشگاه مازندران  13  -  
  روزانه  3903  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  13  -  
  روزانه  3904  دانشگاه ياسوج  8  -  
  روزانه  3905  ه يزددانشگا  6  -  

  روزانه  3906  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  3907  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   10  -  
  شبانه  3908  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3909  دانشگاه ايالم  4  -  

  شبانه  3910  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3911  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  3912   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  3913   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3914  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  3915  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3916  دانشگاه تربيت معلم تهران  13  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  3917  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3918  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  3919  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  3920  دانشگاه زنجان  7  -  



                                                               گروه علوم پايه                            73    صفحه                                                                      گروه علوم پايه           

  )4كدگرايش( شيمي تجزيه-مي  شي-1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  3921  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  3922  دانشگاه سمنان  6  -  حورشيوه آموزش م
  شبانه  3923  انزاهد-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  3924  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3925  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  3926  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  3927  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3928  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-آموزش محورشيوه 

  شبانه  3929  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3930  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  3931  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  شبانه  3932  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3933  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  تهاي دفترچهشرايط دران-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو

  شبانه  3934  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3935  دامغاندانشگاه   4  -  

  شبانه  3936  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3937  دانشگاه كاشان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3938  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3939  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  
  شبانه  3940  اردبيل-گاه محقق اردبيليدانش  1  -  
  شبانه  3941  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  -  5  
  شبانه  3942  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  3943  ددانشگاه يز  2  -  

  شبانه  3944  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  پيام نور  3945  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  

  پيام نور  3946  دانشگاه پيام نورمركزابهر  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3947  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  10  -  

  پيام نور  3948  دانشگاه پيام نورمركزاردبيل  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3949  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  

  پيام نور  3950  دانشگاه پيام نورمركزاردكان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3951  ورمركزاروميهدانشگاه پيام ن  10  -  

  پيام نور  3952  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3953  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  

  پيام نور  3954  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3955  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  3956  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3957  دانشگاه پيام نورمركزخوي  10  -  

  پيام نور  3958  دانشگاه پيام نورمركزخوي  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3959  نشگاه پيام نورمركزدليجاندا  10  -  

  پيام نور  3960  دانشگاه پيام نورمركزدليجان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3961  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  

  پيام نور  3962  دانشگاه پيام نورمركزساري  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3963  دانشگاه پيام نورمركزسيرجان  10  -  

  پيام نور  3964  كزسيرجاندانشگاه پيام نورمر  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3965  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  

  پيام نور  3966  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3967  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  

   نورپيام  3968  دانشگاه پيام نورمركزقزوين  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3969  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  

  پيام نور  3970  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3971  دانشگاه پيام نورمركزمرند  10  -  

  پيام نور  3972  ه پيام نورمركزمرنددانشگا  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3973  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  3974  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3975  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  

  پيام نور  3976  دانشگاه پيام نورمركزهمدان  10  -  شيوه آموزش محور
  )5كدگرايش( شيمي كاربردي-1203

  روزانه  3977  دانشگاه اروميه  3  -  
  روزانه  3978  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  3979  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  3980  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  وزانهر  3981  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  3982  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  3983  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  روزانه  3984  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  وابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خ
  روزانه  3985  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  3986  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3987  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه



                                                               گروه علوم پايه                            74    صفحه                                                                      گروه علوم پايه           

  )5كدگرايش( شيمي كاربردي-1203ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  3988  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  3989  دانشگاه تربيت معلم تهران  1  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  3990  دانشگاه سمنان  15  -  
  شبانه  3991  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  3992  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  بانهش  3993  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  3994  پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران  3  -  فاقدخوابگاه

  )6كدگرايش( فيتوشيمي-1203
  روزانه  3995  دانشگاه بيرجند  3  -  
  روزانه  3996  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  
  روزانه  3997  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  
  روزانه  3998  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  3999  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  روزانه  4000  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  4001  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  4002  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  4003  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  شبانه  4004  دانشگاه ياسوج  4  -  

  )7كدگرايش(يمي نانوش- نانوي علوم وفناور-1203
  روزانه  4005  دانشگاه اروميه  5  -  

  روزانه  4006  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4007  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  4008  دانشگاه كاشان  8  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  4009  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4010  دانشگاه كاشان  4  -  بگاهفاقدخوا
  )8كدگرايش( آموزش شيمي-1203

  روزانه  4011  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  شبانه  4012  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه

  )9كدگرايش( پيشرانه ها-1203
  هروزان  4013  )ع (دانشگاه امام حسين  20  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد- وجامدعي ماي هاشرانهي پيگرايشها

  روزانه  4014  شگاه صنعتي مالك اشتردان  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان
  نهروزا  4015  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  4016  شگاه صنعتي مالك اشتردان  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان
  شبانه  4017  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  )10كدگرايش(شيمي دريا- شيمي-1203
  روزانه  4018  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  7  -  
  شبانه  4019  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  3  -  

  )11كدگرايش(شيمي پليمر- شيمي-1203
  روزانه  4020  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4021  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  4022  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  4023  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  )11كدگرايش( علوم وتكنولوژي پليمر-1203

  روزانه  4024  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  17  -  تعهدي براي خوابگاه ندارد-باضرايب شيمي پليمر
  )1كدگرايش( فيزيك-1204

  روزانه  4025  دانشگاه اراك  7  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4026  دانشگاه اراك  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4027  دانشگاه اراك  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4028  دانشگاه اراك  6  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4029  دانشگاه اروميه  7  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4030  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4031  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش نظري
  روزانه  4032  دانشگاه اروميه  5  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4033  دانشگاه اصفهان  6  -   فاقدخوابگاه- درزمينه گرانش و رياضي فيزيكيادي بنكيزيف
  روزانه  4034  دانشگاه اصفهان  16  -   فاقدخوابگاه-گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4035  دانشگاه اصفهان  15  -  فاقدخوابگاه-)حالت جامد(گرايش ماده چگال

  روزانه  4036  دانشگاه اصفهان  4  -   فاقدخوابگاه-يا هستهگرايش 
  روزانه  4037  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-كيزي فياضي در زمينه گرانش و ريادي بنكيزيف

  روزانه  4038  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4039  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد

  روزانه  4040  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-اي هستهگرايش 
  روزانه  4041  )س(دانشگاه الزهرا  7  -   گرايش نظري-فقط زن
  روزانه  4042  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فيزيك اتمي مولكولي-فقط زن
  روزانه  4043  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  گرايش ذرات بنيادي-فقط زن



                                                               گروه علوم پايه                            75    صفحه                                                                      گروه علوم پايه           

  )1كدگرايش( فيزيك-1204ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4044  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  گرايش فيزيك نجومي-فقط زن
  روزانه  4045  )س(دانشگاه الزهرا  18  -  گرايش ماده چگال-فقط زن
  روزانه  4046  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  ياگرايش هسته -فقط زن

  روزانه  4047  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي
  وزانهر  4048  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد

  روزانه  4049  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 
  روزانه  4050  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4051  دانشگاه بيرجند  7  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4052  دانشگاه بيرجند  4  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4053  دانشگاه بيرجند  3  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4054   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4055   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4056   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  ي نجومكيزيگرايش ف

  روزانه  4057  دانشگاه تبريز  2  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  4058  دانشگاه تبريز  4  -   ليزرنهير زمگرايش اتمي ومولكولي د

  روزانه  4059  گاه تبريزدانش  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4060  دانشگاه تبريز  3  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4061  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش نظري
  روزانه  4062  دانشگاه تبريز  4  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4063  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -   ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-گرايش  فيزيك نجومي 
  روزانه  4064  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-)حالت جامد(گرايش ماده چگال

  روزانه  4065  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4066  درسدانشگاه تربيت م  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4067  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش نظري
  روزانه  4068  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  فيزيك حالت جامد

  روزانه  4069  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  )گرانش(نجوميفيزيك گرايش 
  روزانه  4070  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -   اپتيك وليزرنهيدر زمگرايش اتمي ومولكولي 

  روزانه  4071  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  4072  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  ) انرژي هاي باالنهيدر زم(يك نظري فيزشيگرا
  روزانه  4073  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  ) محاسبات واطالعات كوانتومينهيدر زم( فيزيك نظريشيگرا

  روزانه  4074  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4075  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش حالت جامد

  روزانه  4076  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص-ي نجومكيزي فشيگرا
  روزانه  4077  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4078  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4079  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4080  دانشگاه تفرش  6  -  گرايش نظريه ميدانهاوذرات بنيادي

  روزانه  4081  دانشگاه تفرش  6  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4082  دانشگاه تهران  3  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4083  دانشگاه تهران  4  -  ت جامدگرايش حال
  روزانه  4084  تهراندانشگاه   4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4085  دانشگاه تهران  6  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4086  دانشگاه تهران  5  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4087  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4088  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4089  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  ي و مولكولي اتمشيگرا
  روزانه  4090  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4091  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  اديگرايش ذرات بني
  روزانه  4092  گاه رازي كرمانشاهدانش  6  -  گرايش فيزيك نظري

  روزانه  4093  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4094  دانشگاه زنجان  4  -  

  روزانه  4095  دانشگاه زنجان  9  -   اپتيكنهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  انهروز  4096  دانشگاه زنجان  13  -  )ماده چگال(گرايش حالت جامد

  روزانه  4097  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4098  دانشگاه زنجان  3  -  شود نمي داده باشدخوابگاه مي تهران موسسات باهمكاري كه پژوهشي  دردوره-اي  گرايش هسته

  روزانه  4099  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4100  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4101  دانشگاه سمنان  6  -  نجومي گرايش فيزيك
  روزانه  4102  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4103  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4104  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4105  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  روزانه  4106  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-اي هستهگرايش 

  روزانه  4107  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  4108  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكوليگرايش اتمي و

  روزانه  4109  شهركرددانشگاه   4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4110  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4111  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك بنيادي
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  روزانه  4112  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك ذرات بنيادي

  روزانه  4113  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-ي نجومكيزيگرايش ف
  روزانه  4114  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -   فاقدخوابگاه- يگرايش هسته ا

  روزانه  4115  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم
  روزانه  4116  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -   ليزرنهيمولكولي درزمگرايش اتمي و

  روزانه  4117  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها
  روزانه  4118  دانشگاه شهيدبهشتي  17  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4119  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  4120  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  ي نجومكيزيگرايش  ف
  روزانه  4121  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  تمي ومولكوليگرايش ا

  روزانه  4122  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش بنيادي
  هروزان  4123  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  ي تجربنهيگرايش حالت جامد در زم

  روزانه  4124  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  ي نظرنهي حالت جامد در زمشيگرا
  روزانه  4125  دانشگاه شيراز  6  -  ي نجومكيزيگرايش  ف

  روزانه  4126  دانشگاه شيراز  6  -   ليزرنهي در زميگرايش اتمي و  مولكول
  روزانه  4127  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش حالت جامدو ماده چگال

  روزانه  4128  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4129  دانشگاه شيراز  6  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4130  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4131  دانشگاه صنعتي اصفهان  16  -  گرايش ماده چگال

  روزانه  4132  ي اصفهاندانشگاه صنعت  8  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4133  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -   اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي- انرژي هاي باال نهيدر زم
  روزانه  4134  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(ي شناسهاني كي مهندسنهيدر زم
  روزانه  4135  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )سال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه از نيم(  رياضي فيزيك نهيدرزم

  روزانه  4136  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(گرايش  ماده چگال '
  روزانه  4137  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي( ليزر و اپتيك نهي در زميل و مولكويگرايش اتم

  روزانه  4138  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي( گرايش فيزيك بنيادي 
  روزانه  4139  نشگاه صنعتي اميركبيردا  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي( پالسما نهي در زمي ومولكولي اتمشيگرا

  روزانه  4140  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4141  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  اي هستهگرايش 

  روزانه  4142  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -   پالسمانهيگرايش اتمي و مولكولي درزم
  روزانه  4143  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها

  روزانه  4144  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  6  -  گرايش فيزيك حالت جامد
  روزانه  4145  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4146   صنعتي شاهروددانشگاه  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4147  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4148  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  ي ومو لكولي اتمشيگرا

  روزانه  4149  دانشگاه صنعتي شريف  35  -  
  روزانه  4150  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4151  دانشگاه علم وصنعت ايران  15  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش حالت جامد
  روزانه  4152  دامغاندانشگاه   7  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4153  دامغاندانشگاه   3  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4154  دامغاندانشگاه   4  -  ي نجومكيزي فشيگرا

  روزانه  4155  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4156  ددانشگاه فردوسي مشه  6  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4157  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4158  دانشگاه قم  7  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-ي و ملكولي اتمشيگرا
  روزانه  4159  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد- حالت جامدشيگرا
  روزانه  4160  دانشگاه قم  4  -  ابگاهفاقدخو-فقط مرد-يادي ذرات بنشيگرا
  روزانه  4161  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-يادي بنكيزي فشيگرا
  روزانه  4162  دانشگاه قم  4  -  فاقدخوابگاه-فقط زن-ي نجومكيزي فشيگرا

  روزانه  4163  دانشگاه كاشان  4  -   محدوديت خوابگاه-گرايش حالت جامد
  روزانه  4164  دانشگاه كاشان  3  -   محدوديت خوابگاه-اي هستهگرايش 

  روزانه  4165  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتي محدود-ي مولكولي اتمشيگرا
  روزانه  4166  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتي محدود-يادي ذرات بنشيگرا

  روزانه  4167  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4168  دانشگاه كردستان  12  -  گرايش نظري

  روزانه  4169  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  4170  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  وابگاهفاقدخ-گرايش حالت جامد

  روزانه  4171  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه-گرايش نظري
  روزانه  4172  رشت-دانشگاه گيالن  7  -  فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 

  روزانه  4173  خرم آباد-دانشگاه لرستان  10  -  
  روزانه  4174  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش اتمي ومولكولي

  روزانه  4175  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4176  لسرباب-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4177  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4178  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4179  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  )نظري(گرايش بنيادي



                                                               گروه علوم پايه                            77    صفحه                                                                      گروه علوم پايه           

  )1كدگرايش( فيزيك-1204ادامه 
كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4180  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  اي هستهگرايش 

  نهروزا  4181  دانشگاه مالير  6  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  4182  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  4  -   ليزرنهي درزمي ومولكوليگرايش اتم

  روزانه  4183  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  3  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4184  دانشگاه ياسوج  7  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4185  دانشگاه يزد  7  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  4186  دانشگاه يزد  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4187  دانشگاه يزد  4  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  4188  مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي بناب  5  -   اپتيك ليزرنهيگرايش اتمي ومولكولي درزم

  روزانه  4189  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   5  -  ي نجومكيزيگرايش ف
  روزانه  4190  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   16  -  گرايش ماده چگال

  روزانه  4191  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   8  -   اپتيكنهي درزمي ومولكولي اتمشيگرا
  شبانه  4192  دانشگاه اراك  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4193  دانشگاه اراك  1  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4194  دانشگاه اراك  1  -  اي هستهگرايش 
  شبانه  4195  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش اتمي مولكولي
  شبانه  4196  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4197  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش نظري
  شبانه  4198  دانشگاه اروميه  2  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4199  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش اتمي و مولكولي
  شبانه  4200  همدان-انشگاه بوعلي سيناد  6  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد

  شبانه  4201  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 
  شبانه  4202  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش اتمي و مولكولي

  شبانه  4203  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4204  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش فيزيك نجومي

  شبانه  4205  دانشگاه بيرجند  1  -  اي هستهگرايش 
  شبانه  4206   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  ي  نجومكيزيگرايش  ف

  شبانه  4207   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4208   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4209   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور-ي  نجومكيزيايش  فگر
  شبانه  4210   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4211   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  شبانه  4212  دانشگاه تبريز  1  -   ليزرنهيگرايش اتمي مولكولي درزم

  شبانه  4213  دانشگاه تبريز  1  -   پالسمانهي اتمي ومولكولي درزمگرايش
  شبانه  4214  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4215  دانشگاه تبريز  1  -  يگرايش فيزيك نجوم

  شبانه  4216  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش نظري
  شبانه  4217  دانشگاه تبريز  1  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4218  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك نجومي 
  شبانه  4219  اه تربيت دبيرشهيدرجاييدانشگ  2  -   فاقدخوابگاه- )حالت جامد(گرايش ماده چگال

  شبانه  4220  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4221  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-گرايش حالت جامد

  شبانه  4222  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص-ي نجومكيزي فشيگرا
  شبانه  4223  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-ي و مولكولي اتمشيگرا
  شبانه  4224  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص- حالت جامدشيگرا

  شبانه  4225  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4226  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4227  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  3  -  اي هستهگرايش 
  شبانه  4228  دانشگاه تفرش  4  -   و نظريه ميدانهايگرايش ذرات بنياد

  شبانه  4229  دانشگاه تفرش  4  -  اي هستهرايش گ
  شبانه  4230  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4231  دانشگاه تهران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4232  دانشگاه تهران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4233  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4234  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 

  شبانه  4235  اه رازي كرمانشاهدانشگ  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4236  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  گرايش فيزيك نظري

  شبانه  4237  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  4238  دانشگاه زنجان  4  -   اپتيكنهيگرايش اتمي ومولكولي در زم

  شبانه  4239  دانشگاه زنجان  7  -  )ماده چگال(گرايش حالت جامد 
  شبانه  4240  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيك نجومي

  شبانه  4241  دانشگاه زنجان  2  -  شود نمي داده باشدخوابگاه مي تهران موسسات باهمكاري كه پژوهشي  دردوره–اي  گرايش هسته
  شبانه  4242  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4243  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4244  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4245  دانشگاه سمنان  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  شبانه  4246  دانشگاه سمنان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4247  دانشگاه سمنان  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك نجومي
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  )1كدگرايش( فيزيك-1204ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  4248  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4249  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4250  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4251  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  شبانه  4252  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-اي هستهگرايش 

  شبانه  4253  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي
  شبانه  4254  دانشگاه شهركرد  1  -  فاقدخوابگاه-اتمي و مولكولي

  شبانه  4255  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4256  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   پالسمانهيگرايش اتمي ومولكولي در زم

  شبانه  4257  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   ليزرنهياتمي ومولكولي درزمگرايش 
  شبانه  4258  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها

  هشبان  4259  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4260  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   حالت جامدشيگرا

  شبانه  4261  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  ي نجومكيزيگرايش  ف
  شبانه  4262  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  مي و مولكوليگرايش ات

  شبانه  4263  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  ي تجربنهيگرايش حالت جامد درزم
  شبانه  4264  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  ي نظرنهي حالت جامد در زمشيگرا

  شبانه  4265  ه شيرازدانشگا  1  -   ليزرنهي در زميگرايش اتمي و مولكول
  شبانه  4266  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش حالت جامدوماده چگال

  شبانه  4267  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4268  دانشگاه شيراز  1  -  ي نجومكيزيگرايش ف
  شبانه  4269  دانشگاه شيراز  1  -  اي هستهگرايش 
  شبانه  4270  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه- ي شناسهاني كي مهندسنهيدر زم
  شبانه  4271  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -    )فاقدخوابگاه( انرژي هاي باال نهيدرزم

  شبانه  4272  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فاقدخوابگاه( ليزر و اپتيك نهي در زمي ومولكوليگرايش اتم
  شبانه  4273  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فاقدخوابگاه( گرايش فيزيك بنيادي 

  شبانه  4274  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش ماده چگال 
  شبانه  4275  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فاقدخوابگاه( پالسما نهي در زمي و مولكولي اتمشيگرا

  شبانه  4276  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4277  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4278  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4279  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4280  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  اي هستهگرايش 
  شبانه  4281  دانشگاه صنعتي شاهرود  1  -  ي ومو لكولي اتمشيراگ

  شبانه  4282  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  فاقدخوابگاه
  هشبان  4283  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش اتمي و مولكولي 

  شبانه  4284  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد 
  شبانه  4285  دامغاندانشگاه   2  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4286  دامغاندانشگاه   2  -  ي نجومكيزي فشيگرا
  شبانه  4287  دامغانانشگاه د  1  -  ي هسته اشيگرا

  شبانه  4288  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4289  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4290  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 
  شبانه  4291  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-لت جامدگرايش حا

  شبانه  4292  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 
  شبانه  4293  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-ي مولكولي اتمشيگرا
  شبانه  4294  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-يادي ذرات بنشيگرا

  شبانه  4295  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش حالت جامد
  شبانه  4296  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه-ش نظريگراي

  شبانه  4297  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه-اي هستهگرايش 
  شبانه  4298  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش اتمي ومولكولي

  شبانه  4299  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4300  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4301  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  ك نجوميگرايش فيزي
  شبانه  4302  بابلسر-نشگاه مازندراندا  3  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4303  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  )نظري(گرايش بنيادي
  شبانه  4304  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  اي هستهگرايش 

  شبانه  4305  دانشگاه مالير  2  -   حالت جامدشيگرا
  شبانه  4306  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4307  دانشگاه يزد  3  -  گرايش اتمي ومولكولي
  شبانه  4308  دانشگاه يزد  3  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4309  دانشگاه يزد  2  -  اي هستهگرايش 
  پيام نور  4310  وميهدانشگاه پيام نورمركزار  10  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4311  دانشگاه پيام نورمركزاروميه  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  پيام نور  4312  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  15  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4313  دانشگاه پيام نورمركزاهواز  25  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد

  پيام نور  4314  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  فيزيك نظري
  پيام نور  4315  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  15  -  شيوه آموزش محور-فيزيك نظري
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  دوره  تحصيل
  پيام نور  4316  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  

  پيام نور  4317  دانشگاه پيام نورمركزتهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4318  )دپرندواح(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4319  )واحدپرند(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  پيام نور  4320  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  15  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4321  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  25  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد

  پيام نور  4322  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  10  -  اي هستهگرايش 
  پيام نور  4323  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  20  -  شيوه آموزش محور-اي هستهگرايش 

  پيام نور  4324  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  8  -  جامدگرايش حالت 
  پيام نور  4325  انشگاه پيام نورمركزمشهدد  7  -  اي هستهگرايش 

  م نورپيا  4326  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  13  -  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد
  پيام نور  4327  زمشهددانشگاه پيام نورمرك  12  -  شيوه آموزش محور-اي هستهگرايش 

  غيرانتفاعي  4328  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  15  -  
  )1كدگرايش(اي هستهندسي  مه-1204

  روزانه  4329  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه - باضرايب فيزيك-گرايش كاربردپرتوها
  روزانه  4330  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- با ضرايب فيزيك-اي هستهگرايش گداخت 

  روزانه  4331  بهشتيدانشگاه شهيد  6  -   باضرايب فيزيك-گرايش پرتو پزشكي
  روزانه  4332  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها

  روزانه  4333  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  كيزي فبي با ضرا- راكتورشيگرا
  روزانه  4334  دانشگاه شيراز  2  -   باضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4335  دانشگاه شيراز  1  -  ضرايب فيزيكبا-گرايش راكتور
  روزانه  4336  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(- باضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4337  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-ايب فيزيك باضر-گرايش راكتور
  روزانه  4338  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب فيزيك-اي هستهگرايش گداخت 

  روزانه  4339  اه صنعتي اميركبيردانشگ  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها
ب ضوابط دانـشكده     شدگان درچهارچو  رفتهيپذ-كيزي ف بيباضرا-زوتوپهايواي كاربردپرتوها وراد  شيگرا

  روزانه  4340  دانشگاه صنعتي شريف  4  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسي انرژيمهندس
  شبانه  4341  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  شبانه  4342  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  شبانه  4343  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب فيزيك-اي هستهگرايش گداخت 

  شبانه  4344  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه- باضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها
ـ زي ف بيباضـرا -زوتوپهايواي كاربردپرتوها وراد  شيگرا  شـدگان درچهـارچوب     رفتـه يپذ-كي

ـ  ي انـرژ  يضوابط دانشكده مهندسـ     لي فـارغ التحـص  ي هـسته ا  يشگاه وبامـدرك مهندسـ     دان
  خواهندشد

  شبانه  4345  دانشگاه صنعتي شريف  1  -

  )1كدگرايش( مهندسي سيستمهاي انرژي-1204
 دانـشگاه   ينـرژ  ا ي شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ      رفتهيپذ-باضرايب فيزيك 
  روزانه  4346  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   خواهندشدلي فارغ التحصي انرژي هاستمي سيوبامدرك مهندس

  )1كدگرايش( مهندسي پالسما-1204
  روزانه  4347  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  كيزيباضرايب ف

  )1كدگرايش(بيوفيزيك- زيست شناسي -1204
  روزانه  4348  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  باضرايب فيزيك
  روزانه  4349  دانشگاه تهران  2  -  باضرايب فيزيك
  شبانه  4350  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب فيزيك

  )2كدگرايش( نانوفيزيك- نانوي علوم وفناور-1204
  روزانه  4351  دانشگاه اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4352  دانشگاه تهران  3  -  
  روزانه  4353  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  7  -  

  روزانه  4354  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4355  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  روزانه  4356  دانشگاه كاشان  7  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  4357  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4358  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  شبانه  4359  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  4360  دانشگاه صنعتي شاهرود  2  -  
  شبانه  4361  ندانشگاه كاشا  3  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش( آموزش فيزيك-1204
  روزانه  4362  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  زش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آمو

  شبانه  4363  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( فوتونيك-1205

  روزانه  4364  دانشگاه تبريز  5  -   الكترونيكگرايش
  روزانه  4365  تبريزدانشگاه   5  -  گرايش مخابرات

  روزانه  4366  دانشگاه تبريز  8  -  كيزي فشيگرا
  روزانه  4367  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  فيزيك-فوتونيك

  روزانه  4368  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  گرايش الكترونيك ومخابرات
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  )1كدگرايش( فوتونيك-1205ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  يت نيمسالظرف

  دوره  تحصيل
  روزانه  4369  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  4370  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4371  دانشگاه شهيدبهشتي  26  -  

  روزانه  4372  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  4373  دانشگاه كاشان  2  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  4374  رشت-شگاه گيالندان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4375  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  4  -  

  شبانه  4376  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش الكترونيك
  شبانه  4377  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش مخابرات

  شبانه  4378  دانشگاه تبريز  2  -  كيزي فشيگرا
  شبانه  4379  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  گرايش الكترونيك ومخابرات

  شبانه  4380  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  گرايش فيزيك
  شبانه  4381  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  4382  نعت ايراندانشگاه علم وص  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4383  دانشگاه كاشان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4384  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش( مهندسي الكترواپتيك-1205
  وزانهر  4385  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش اپتوالكترونيك

  روزانه  4386  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش ليزر
  شبانه  4387  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  درانتهاي دفترچهشرايط -شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش اپتوالكترونيك

  شبانه  4388  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش ليزر
  )1كدگرايش(بيوشيمي- زيست شناسي -1206

  روزانه  4389  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  روزانه  4390  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  4391  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  4392  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  4393  دانشگاه تهران  6  -  
  نهروزا  4394  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  4395  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  
  روزانه  4396  دانشگاه شهركرد  3  -  
  روزانه  4397  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  4398  گرگان-دانشگاه گلستان  3  -  

  روزانه  4399  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4400  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   5  -  
  شبانه  4401  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  4402  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  4403  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  4404  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4405  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  4406  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  4407  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4408  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4409  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  4410  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  4411  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4412  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  
  پيام نور  4413  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(بيوفيزيك-شناسي  زيست -1206
  روزانه  4414  مدرسدانشگاه تربيت   4  -  با ضرايب بيوشيمي
  روزانه  4415  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب بيوشيمي
  روزانه  4416  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   3  -  با ضرايب بيوشيمي
  شبانه  4417  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-با ضرايب بيوشيمي

  )2كدگرايش(علوم گياهي- زيست شناسي -1206
  روزانه  4418  دانشگاه اراك  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4419  دانشگاه اروميه  8  -  ستماتيك اكولوژييگرايش س
  روزانه  4420  دانشگاه اروميه  20  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  روزانه  4421  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه-يگرايش سيستماتيك اكولوژ
  روزانه  4422  دانشگاه اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4423  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-يگرايش سيستماتيك اكولوژ
  روزانه  4424  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4425  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فيزيولوژي گياهي-فقط زن
  روزانه  4426  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي-فقط زن

  روزانه  4427  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -   فاقدخوابگاه-ستماتيك اكولوژيگرايش سي
  روزانه  4428  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي 
 روزانه 5121 همدان-دانشگاه بوعلي سينا 2 -  فاقدخوابگاه-نيگرايش زيست شناسي تكوي

  روزانه  4429  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4430  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
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  )2كدگرايش(علوم گياهي- زيست شناسي -1206ادامه 
كدمحل   يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه   اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4431  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  هروزان  4432  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4433  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4434  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4435  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4436  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4437  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -   خوابگاهتيمحدود- كرجليمحل تحص-يني تكوي شناسستي زشيگرا
  روزانه  4438  دانشگاه تهران  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4439  دانشگاه تهران  3  -  اهيگرايش فيزيولوژي گي
  روزانه  4440  اه رازي كرمانشاهدانشگ  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4441  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4442  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4443  دانشگاه شهركرد  6  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4444  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه- شناسي تكوينيگرايش زيست

  روزانه  4445  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4446  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  ابگاهفاقدخو-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4447  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4448  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4449  دانشگاه شيراز  2  -   تكوينيي  شناسستيگرايش ز
  روزانه  4450  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش سيستماتيك  اكولوژي

  روزانه  4451  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4452  گرگان-اندانشگاه گلست  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4453  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4454  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4455  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4456  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  ايش فيزيولوژي گياهيگر

  روزانه  4457  دانشگاه ياسوج  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4458  دانشگاه اروميه  2  -  ستماتيك اكولوژييگرايش س

  شبانه  4459  دانشگاه اروميه  2  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4460  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4461  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي
 شبانه 5122 همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1 -  فاقدخوابگاه-گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4462  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4463  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4464  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4465  دانشگاه تربيت معلم تهران  3  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-يني تكوي شناسستيگرايش ز

  شبانه  4466  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-ياهيگرايش فيزيولوژي گ
  شبانه  4467  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانلي محل تحص-يني تكوي شناسستي زشيگرا
  شبانه  4468  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4469  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4470  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4471  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4472  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4473  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4474  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه-ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4475  بهشتيدانشگاه شهيد  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4476  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4477  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4478  دانشگاه شيراز  1  -   تكوينيي شناسستيگرايش ز
  شبانه  4479  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4480  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4481  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4482  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه-رايش سيستماتيك اكولوژيگ
  شبانه  4483  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4484  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4485  اسوجدانشگاه ي  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  حضوري يمهن  4486  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -ي اكولوژكيستماتي سشيگرا
  حضوري نيمه  4487  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  پيام نور  4488  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
  پيام نور  4489  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4490  دانشگاه پيام نورمركزتهران  15  -  
  پيام نور  4491  دانشگاه پيام نورمركزتهران  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4492  نجف آباددانشگاه پيام نورمركز  10  -  
  پيام نور  4493  دانشگاه پيام نورمركزنجف آباد  20  -  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش(علوم جانوري- زيست شناسي -1206
  روزانه  4494  دانشگاه اراك  4  -  گرايش سلولي تكويني

  روزانه  4495  دانشگاه اراك  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4496  دانشگاه اروميه  10  -  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس

  روزانه  4497  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
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  )3ايشكدگر(علوم جانوري– زيست شناسي -1206ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4498  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4499  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص- تكوينييلگرايش سلو
  روزانه  4500  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه– كرج لي محل تحص-يگرايش فيزيولوژي جانور

  روزانه  4501  دانشگاه تهران  3  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  روزانه  4502  دانشگاه تهران  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  زانهرو  4503  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  روزانه  4504  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سلولي تكويني

  روزانه  4505  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4506  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4507  دانشگاه شهركرد  6  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4508  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  بگاهفاقدخوا- سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4509  دانشگاه شهيدباهنركرمان  11  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري
  زانهرو  4510  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4511  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -   تكوينييگرايش زيست شناسي سلول
  روزانه  4512  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4513  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
  روزانه  4514  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب

  روزانه  4515  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4516  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش بيو سيستماتيك جانوري

  روزانه  4517  دانشگاه شيراز  3  -   تكوينيي سلولي شناسستيگرايش ز
  روزانه  4518  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4519  دامغاندانشگاه   3  -  يگرايش فيزيولوژي جانور

  روزانه  4520  دامغاندانشگاه   4  -  يني تكوي سلولشيگرا
  روزانه  4521  ن دريايي خرمشهردانشگاه علوم وفنو  4  -  گرايش بافت شناسي آبزيان

  روزانه  4522  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  روزانه  4523  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش سلولي تكويني

  روزانه  4524  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4525  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  اقدخوابگاهف-گرايش سلولي تكويني

  روزانه  4526  اردبيل-يليدانشگاه محقق اردب  6  -  
  شبانه  4527  دانشگاه اراك  4  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4528  دانشگاه اروميه  2  -  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس
  شبانه  4529  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  هشبان  4530  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4531  تربيت معلم تهراندانشگاه   6  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص- تكوينييگرايش سلول
  شبانه  4532  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجلي محل تحص-يگرايش فيزيولوژي جانور

  شبانه  4533  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص-يني تكوي سلولشيگرا
  شبانه  4534  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور-گاهفاقدخواب- تهرانليمحل تحص-ي جانوريولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4535  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه- جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  شبانه  4536  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4537   كرمانشاهدانشگاه رازي  3  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  شبانه  4538  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4539  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4540  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4541  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه-ي جانوريولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4542  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -   فاقدخوابگاه–گرايش فيزيولوژي جانوري 

  شبانه  4543  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  شبانه  4544  يدانشگاه شهيدبهشت  1  -   تكوينييگرايش زيست شناسي سلول
  شبانه  4545  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4546  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش بيو سيستماتيك جانوري
  شبانه  4547  دانشگاه شيراز  1  -   تكوينيي سلولي شناسستيگرايش ز

  انهشب  4548  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4549  دامغاندانشگاه   2  -  يني تكوي سلولشيگرا
  شبانه  4550  دامغاندانشگاه   2  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4551  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  شناسي آبزيانگرايش بافت 
  شبانه  4552  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه- جانوريوسيستماتيكيگرايش ب

  شبانه  4553  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش سلولي تكويني
  شبانه  4554  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4555  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش سلولي تكويني
  حضوري نيمه  4556  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -ي شناسني بافت وجنشيگرا

  پيام نور  4557  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  10  -  
  پيام نور  4558  دانشگاه پيام نورمركزاصفهان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4559  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  4560  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  4561  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سلولي تكويني باهمكاري پژوهشكده رويان
  )4كدگرايش(ميكروبيولوژي– زيست شناسي -1206

  روزانه  4562  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4563  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  4564  دانشگاه ايالم  3  -  
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  )4كدگرايش(ميكروبيولوژي– زيست شناسي -1206ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4565  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  4566  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  4567  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  ي وقارچ شناسيميوشيروس،بي،ويطي محي پژوهشي هانهيزم
  روزانه  4568  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  شبانه  4569  دانشگاه ايالم  3  -  

  شبانه  4570  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4571  دانشگاه شاهد  3  -  ي دفترچهشرايط درانتها

  شبانه  4572  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  ي وقارچ شناسيميوشيروس،بي،ويطي محي پژوهشي هانهيزم
  )5كدگرايش(علوم سلولي ملكولي- زيست شناسي -1206

  روزانه  4573  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4574  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  
  روزانه  4575  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  4576  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  4577  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  4578  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  4579  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  4580  اردبيل-دبيليدانشگاه محقق ار  10  -  

ـ  گ ي فناور ستي ز ي نامه خود را در گروه پژوهش      اني پا اني دانشجو -فاقدخوابگاه   نجـام   ا ياهي
  روزانه  4581  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  6  -  .خواهند داد
ـ عالقـه منـدي جهـت انجـام پا      براساس رتبه علمـي و اني دانشجو -فاقدخوابگاه  نامـه در  اني

 يست فناوري دام و    ژنتيك مولكولي، ژنتيك پزشكي، زيست فناوري پايه، ز        ي پژوهش يها گروه
  . خواهند شدعيمحيط زيست توسط پژوهشگاه توز آبزيان، زيست فناوري صنعت و

  روزانه  4582  نتيك وزيست فناوريپژوهشگاه ملي مهندسي ژ  30  -

  شبانه  4583  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4584  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  4585  رازدانشگاه شي  1  -  

  شبانه  4586  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4587  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  

  الملل بين  4588  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )6كدگرايش(ژنتيك- زيست شناسي -1206

  روزانه  4589  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4590  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  4591  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  4592  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  4593  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  زمينه هاي پژوهشي انساني دونفر گياهي دونفر
  روزانه  4594  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  

  روزانه  4595  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4596  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  4597  دانشگاه شهركرد  6  -  فاقدخوابگاه
  بانهش  4598  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  4599  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  4600  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش()بيوتكنولوژي( زيست فناوري -1206

  روزانه  4601  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميكروبي
  روزانه  4602  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  گرايش ميكروبي-فقط زن

  روزانه  4603  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-بيگرايش ميكرو
  روزانه  4604  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش ميكروبي
  شبانه  4605  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميكروبي
  شبانه  4606  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميكروبي

  )1كدگرايش( آماررياضي-1207
  روزانه  4607  دانشگاه اصفهان  14  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  4608  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  4609  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  4610  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  4611  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  4612  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  4613  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  4614  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  
  روزانه  4615  انشگاه رازي كرمانشاهد  15  -  

  روزانه  4616  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4617  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  
  روزانه  4618  دانشگاه شهيدچمران اهواز  8  -  
  روزانه  4619  دانشگاه شيراز  17  -  
  روزانه  4620  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  4621  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  4622  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  

  روزانه  4623  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
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  )1كدگرايش( آماررياضي-1207ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4624  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -  
  روزانه  4625  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  
  روزانه  4626  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  
  روزانه  4627  دانشگاه يزد  6  -  

  شبانه  4628  )س(دانشگاه الزهرا  3  -   آموزش محوروهي ش-فقط زن 
  شبانه  4629  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  4630  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  4631  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4632  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  4633  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  4634  شگاه شيرازدان  1  -  

  شبانه  4635  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4636  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  

  شبانه  4637  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  4638  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4639  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4640  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  شبانه  4641  بابلسر-دانشگاه مازندران  3  -  
  شبانه  4642  دانشگاه يزد  3  -  
  پيام نور  4643  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  4644  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4645  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  

  پيام نور  4646  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4647  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  4648  ركزمشهددانشگاه پيام نورم  20  -  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش()اكچواري( آماربيمه -1207

  روزانه  4649  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  شبانه  4650  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  )2كدگرايش( علوم محاسبات وبرنامه ريزي بيمه-1207
  روزانه  4651  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -   محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-سيآموزش به زبان انگلي-باضرايب آماربيمه
- محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكـو    -آموزش به زبان انگليسي   -باضرايب آماربيمه 
  شبانه  4652  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور

  )3كدگرايش( آماراقتصادي واجتماعي-1207
  روزانه  4653  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  4654  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  4655  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  
  روزانه  4656  اه فردوسي مشهددانشگ  5  -  
  شبانه  4657  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  4658  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور
  شبانه  4659  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( رياضي محض-1208
  روزانه  4660  دانشگاه اراك  4  -  آناليزگرايش 

  روزانه  4661  دانشگاه اراك  10  -  گرايش جبر
  روزانه  4662  دانشگاه اراك  2  -  گرايش هندسه

  روزانه  4663  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  4664  دانشگاه اروميه  12  -  گرايش آناليز

  روزانه  4665  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش توپولوژي
  روزانه  4666  دانشگاه اروميه  12  -  رگرايش جب

  روزانه  4667  نشگاه اصفهاندا  15  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4668  دانشگاه اصفهان  17  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4669  دانشگاه اصفهان  8  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش آناليز
  روزانه  4670  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  روزانه  4671  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  ط زنفق
  روزانه  4672  دانشگاه ايالم  3  -  

  روزانه  4673  دانشگاه بجنورد  4  -  گرايش جبر
  روزانه  4674  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4675  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر 
  روزانه  4676  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4677  دانشگاه بيرجند  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4678  دانشگاه بيرجند  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4679   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  گرايشهاي آناليز،جبر

  روزانه  4680  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  4681  دانشگاه تبريز  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  4682  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش جبر

  روزانه  4683  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش هندسه
  روزانه  4684  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  12  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
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  )1كدگرايش( رياضي محض-1208ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4685  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  گرايش آناليز

  روزانه  4686  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  گرايش جبردرزمينه منطق رياضي
  روزانه  4687  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  گرايش جبردرزمينه نظريه گروهها

  روزانه  4688  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش هندسه
  روزانه  4689  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  ي جبري اتوماتهاهي و نظري جبر منطقنهي در زم- جبرشيگرا
  وزانهر  4690  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  يي جابجاري غنهي در زم- جبرشيگرا

  روزانه  4691  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4692  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  گرايش جبر

  روزانه  4693  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -   تركيبياتنهيگرايش جبر زم
  روزانه  4694  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  4695  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرج ليحل تحص م-گرايش آناليز
  روزانه  4696  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  محدوديت خوابگاه- كرج لي محل تحص-گرايش جبر

  روزانه  4697  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  4698  انشگاه تربيت معلم سبزوارد  5  -  گرايش جبروتوپولوژي

  روزانه  4699  دانشگاه تفرش  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4700  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  4701  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4702  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  4703  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  گرايش جبر

  روزانه  4704  دانشگاه زنجان  11  -  گرايش آناليز
  روزانه  4705  دانشگاه زنجان  10  -  گرايش جبر

  روزانه  4706  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش هندسه
  روزانه  4707  دانشگاه سمنان  13  -  گرايش آناليز
  روزانه  4708  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4709  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش آناليز رياضي
  روزانه  4710  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4711  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  4712  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   شيوه آموزش محور-گرايش آناليز رياضي 

  روزانه  4713  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  حورشيوه آموزش م-گرايش جبر
  روزانه  4714  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش هندسه

  زانهرو  4715  دانشگاه شاهد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  4716  دانشگاه شهركرد  5  -   جبرشيگرا

  روزانه  4717  دانشگاه شهيدباهنركرمان  24  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4718  دانشگاه شهيدباهنركرمان  20  -   منطق فاقدخوابگاهنهيجبردر زمگرايش 

  روزانه  4719  دانشگاه شهيدباهنركرمان  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  انهروز  4720  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4721  دانشگاه شهيدبهشتي  14  -  گرايش جبر

  روزانه  4722  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  گرايش هندسه
  روزانه  4723  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  گرايش آناليز

  روزانه  4724  ن اهوازدانشگاه شهيدچمرا  10  -  گرايش توپولوژي
  روزانه  4725  دانشگاه شهيدچمران اهواز  12  -  گرايش جبر

  روزانه  4726  دانشگاه شيراز  11  -  گرايش آناليز
  روزانه  4727  دانشگاه شيراز  9  -  گرايش جبر

  روزانه  4728  دانشگاه شيراز  3  -  گرايش هندسه
  روزانه  4729  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  )در زمينه تابعي، هارمونيك و توپولوژي(گرايش آناليز 

  روزانه  4730  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  )در زمينه گروه، حلقه و مدول(گرايش جبر 
  روزانه  4731  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  )در زمينه تصويري، جبري، محاسباتي و منيفلد(گرايش هندسه 
  روزانه  4732  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-گرايش آناليز
اختصاص خوابگاه از نيمسال     (-پايان نامه صرفاًدرزمينه منطق رياضي خواهدبود     -گرايش جبر 
  روزانه  4733  عتي اميركبيردانشگاه صن  2  -  )دوم تحصيلي
  روزانه  4734  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محدوديت خوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4735  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -   اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي-گرايش هندسه
  روزانه  4736  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  

  روزانه  4737  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  زگرايش آنالي
  روزانه  4738  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  11  -  گرايش جبر

  نهروزا  4739  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4740  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  4741  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  گرايش جبر
  روزانه  4742  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  يزگرايش آنال
  روزانه  4743   شاهروددانشگاه صنعتي  5  -  گرايش جبر

  روزانه  4744  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش هندسه
  روزانه  4745  دانشگاه صنعتي شريف  20  -  

  روزانه  4746  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش آناليز
  روزانه  4747  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  لينفاقدخوابگاه خواهران و متاه-گرايش جبر

  روزانه  4748  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلين-گرايش هندسه
  روزانه  4749  دامغاندانشگاه   9  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  4750  دامغاندانشگاه   9  -   جبرشيگرا
  روزانه  4751  دامغاندانشگاه   7  -  ي جبر محاسباتنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
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  )1يشكدگرا( رياضي محض-1208ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4752  دامغاندانشگاه   5  -  باتي و تركياضي منطق رنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  روزانه  4753  دامغاندانشگاه   9  -  يكينامي ديستمهاي وسي توپولوژنهي نامه درزماني پا- هندسهشيگرا

  روزانه  4754  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  4755  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  برگرايش ج

  روزانه  4756  سي مشهددانشگاه فردو  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  4757  دانشگاه قم  6  -  فاقدخوابگاه- فقط مرد- زي آنالشيگرا
  روزانه  4758  دانشگاه قم  6  -   فاقدخوابگاه-فقط زن- زي آنالشيگرا
  روزانه  4759  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد- جبرشيگرا
  روزانه  4760  دانشگاه قم  4  -  ابگاهفاقدخو-فقط زن- هندسهشيگرا
  روزانه  4761  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد- هندسهشيگرا

  روزانه  4762  دانشگاه كاشان  5  -   محدوديت خوابگاه-گرايش آناليز
  روزانه  4763  دانشگاه كاشان  10  -   محدوديت خوابگاه-گرايش جبر

  روزانه  4764  دانشگاه كردستان  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  4765  دانشگاه كردستان  10  -  گرايش جبر

  روزانه  4766  دانشگاه كردستان  2  -  ي توپولوژشيگرا
  روزانه  4767  گرگان-دانشگاه گلستان  9  -   هندسهشي نفر گرا2 و زي آنالشي نفر گرا2 جبر و شي نفر گرا5

  روزانه  4768  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4769  خرم آباد-دانشگاه لرستان  8  -  

  روزانه  4770  بابلسر-دانشگاه مازندران  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  4771  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش جبر

  روزانه  4772  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش هندسه
  روزانه  4773  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  23  -  گرايش آناليز
  روزانه  4774  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  19  -  گرايش جبر

  روزانه  4775  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  4776  دانشگاه مراغه  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  4777  دانشگاه مراغه  4  -  گرايش جبر

  روزانه  4778  دانشگاه مالير  10  -  
  روزانه  4779  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  

  روزانه  4780  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  4781  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  1  -  گرايش جبر

  روزانه  4782  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  4783  دانشگاه ياسوج  9  -  گرايش آناليز
  انهروز  4784  دانشگاه ياسوج  9  -  گرايش جبر

  روزانه  4785  دانشگاه يزد  5  -  گرايش آناليز
  روزانه  4786  دانشگاه يزد  8  -  گرايش جبر

  روزانه  4787  دانشگاه يزد  4  -  گرايش هندسه توپولوژي
  روزانه  4788  زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   21  -  

  شبانه  4789  دانشگاه اراك  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4790  دانشگاه اراك  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4791  دانشگاه اراك  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4792  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  4793  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4794  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش توپولوژي

  شبانه  4795  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش جبر
  شبانه  4796  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  ر آموزش محووهي ش-فقط زن 

  شبانه  4797  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  4798  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4799  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4800  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4801  دانشگاه بيرجند  3  -  گرايش جبر

  شبانه  4802  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4803   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -   جبرزوي آنالشيگرا
  شبانه  4804   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  آموزش محورشيوه - جبرزوي آنالشيگرا

  شبانه  4805  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  4806  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  4807  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش جبر
  شبانه  4808  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4809  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  4810  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4811  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -   تركيبياتنهيگرايش جبر زم
  شبانه  4812  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش هندسه
  شبانه  4813  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص-گرايش آناليز
  شبانه  4814  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليل تحصمح-گرايش جبر
  شبانه  4815  دانشگاه تربيت معلم تهران  35  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  4816  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  4817  ربيت معلم سبزواردانشگاه ت  4  -  گرايش جبروتوپولوژي

  شبانه  4818  دانشگاه تفرش  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  4819  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( رياضي محض-1208ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  4820  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  ش آناليزگراي

  شبانه  4821   رازي كرمانشاهدانشگاه  2  -  گرايش جبر
  شبانه  4822  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  4823  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش جبر

  شبانه  4824  انشگاه زنجاند  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4825  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  4826  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش جبر
  شبانه  4827  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  شبانه  4828  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش آناليز رياضي
  شبانه  4829  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش جبر

  شبانه  4830  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4831  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   شيوه آموزش محور-ناليز رياضي گرايش آ

  شبانه  4832  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر
  شبانه  4833  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  موزش محورشيوه آ-گرايش هندسه

  شبانه  4834  دانشگاه شاهد  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  4835  دانشگاه شهركرد  4  -   فاقدخوابگاه- جبرشيگرا

  شبانه  4836  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش آناليز
  شبانه  4837  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش جبر

  شبانه  4838  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4839  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش آناليز
  شبانه  4840  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش جبر

  شبانه  4841  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4842  ركبيردانشگاه صنعتي امي  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر
  شبانه  4843  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فاقدخوابگاه (-پايان نامه صرفاًدرزمينه منطق رياضي خواهدبود-گرايش جبر

  شبانه  4844  يركبيردانشگاه صنعتي ام  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4845  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  

  شبانه  4846  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  ش آناليزگراي
  شبانه  4847  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش جبر

  شبانه  4848  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4849  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  4850  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  گرايش جبر

  شبانه  4851  دانشگاه صنعتي شاهرود  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4852  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4853  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4854  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4855  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4856  دامغاندانشگاه   4  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  4857  دامغاندانشگاه   4  -   جبرشيگرا
  شبانه  4858  دامغاندانشگاه   2  -  ي جبر محاسباتنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  شبانه  4859  دامغاندانشگاه   2  -  باتي و تركياضي منطق رنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  شبانه  4860  دامغاندانشگاه   4  -  يكينامي ديستمهاي وسي توپولوژنهي نامه درزماني پا- هندسهشيگرا

  شبانه  4861  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4862  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4863  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش هندسه
  شبانه  4864  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز
  شبانه  4865  دانشگاه كاشان  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش جبر

  شبانه  4866  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  زي آنالشي نفر گرا1 جبر و شينفر گرا1
  شبانه  4867  رشت-دانشگاه گيالن  13  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  4868  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  4869  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش جبر

  شبانه  4870  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  4871  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  گرايش آناليز
  شبانه  4872  اردبيل-اردبيليدانشگاه محقق   1  -  گرايش جبر

  شبانه  4873  دانشگاه مراغه  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  4874  دانشگاه مراغه  2  -  گرايش جبر

  شبانه  4875  ردانشگاه مالي  4  -  
  شبانه  4876  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  شبانه  4877  دانشگاه ياسوج  7  -  يش آناليزگرا
  شبانه  4878  دانشگاه ياسوج  6  -  گرايش جبر

  شبانه  4879  دانشگاه يزد  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  4880  دانشگاه يزد  4  -  جبرگرايش 

  شبانه  4881  دانشگاه يزد  3  -  گرايش هندسه توپولوژي
  حضوري نيمه  4882  دانشگاه اروميه  12  -   دانشگاهي حضورمهي ني مركز آموزشهاليمحل تحص-گرايش آناليز

  حضوري نيمه  4883  نشگاه اروميهدا  4  -   دانشگاهي حضورمهي ني مركز آموزشهاليمحل تحص-گرايش توپولوژي
  حضوري مهني  4884  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -گرايش جبر

  حضوري نيمه  4885  گاه اروميهدانش  6  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  حضوري نيمه  4886  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  ي جبري اتوماتهاهي و نظري جبر منطقنهي در زم- جبرشيگرا
  حضوري نيمه  4887   مدرسدانشگاه تربيت  4  -  يي جابجاري غنهي در زم- جبرشيگرا
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  )1كدگرايش( رياضي محض-1208ادامه 
محل كد  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  حضوري نيمه  4888  دانشگاه تربيت مدرس  4  -   گروههاهي نظرنهي در زم- جبرشيگرا

  پيام نور  4889  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  
  پيام نور  4890  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  2  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4891  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  4892  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4893  ددانشگاه پيام نورمركزشهركر  10  -  گرايش جبر
  پيام نور  4894  دانشگاه پيام نورمركزشهركرد  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش جبر

  پيام نور  4895  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  10  -  
  پيام نور  4896  دانشگاه پيام نورمركزشيراز  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4897  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  10  -  
  پيام نور  4898  دانشگاه پيام نورمركزفريمان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4899  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  10  -  
  پيام نور  4900  دانشگاه پيام نورمركزكرمان  20  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4901  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  
  پيام نور  4902  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  4903  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  15  -  
  غيرانتفاعي  4904  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  15  -  گرايشهاي آناليز،رياضي،جبروهندسه

  )1كدگرايش(ساختارهاي جبرمنطقي-ات نرم محاسب-1208
  روزانه  4905  شگاه شهيدبهشتيدان  4  -  باضرايب رياضي محض
  شبانه  4906  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  باضرايب رياضي محض

  )2كدگرايش( رياضي كاربردي-1208
  روزانه  4907  راكدانشگاه ا  3  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4908  دانشگاه اراك  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4909  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش آناليز عددي

  روزانه  4910  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق در عمليات
  روزانه  4911  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  4912  دانشگاه اصفهان  9  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش آناليز عددي

  روزانه  4913  دانشگاه اصفهان  9  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق در عمليات
  روزانه  4914  دانشگاه اصفهان  9  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  4915  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن
  روزانه  4916  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4917  دانشگاه بيرجند  4  -  اتي در عملقيگرايش تحق

  روزانه  4918  دانشگاه بيرجند  3  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  4919  ين قزو-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4920  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4921  دانشگاه تبريز  7  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  4922  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  8  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  انهروز  4923  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  
  روزانه  4924  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4925  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4926  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  4927  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  4928  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  ق درعملياتگرايش تحقي

  روزانه  4929  دانشگاه تفرش  4  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4930  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  4931  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4932  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  يگرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعدد

  روزانه  4933  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  4934  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4935  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4936  دانشگاه سمنان  4  -  

  روزانه  4937  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4938  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4939  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  4940  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4941  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-ش تحقيق درعملياتگراي
  روزانه  4942  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  4943  دانشگاه شاهد  7  -   درانتهاي دفترچهشرايط
  روزانه  4944  نشگاه شهركرددا  5  -  تحقيق درعمليات

  روزانه  4945  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  4946  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -   فاقدخوابگاهي عددي جبر خطنهيگرايش آناليزعددي در زم
  روزانه  4947  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4948  دانشگاه شهيدبهشتي  4  -  
  روزانه  4949  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4950  دانشگاه شيراز  3  -   رياضي فازينهيگرايش اناليز عددي در زم
  روزانه  4951  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4952  دانشگاه شيراز  3  -  معادالت ديفرانسيل
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  )2كدگرايش( رياضي كاربردي-1208
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  4953  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  4954  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  4955  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  )در زمينه دستگاههاي ديناميكي(گرايش معادالت ديفرانسيل

  روزانه  4956  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  4957  وسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ط  12  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4958  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4959  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -   گرايش تحقيق در عمليات-شيوه آموزش محور

  روزانه  4960  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  4961  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  6  -  ي عددزي آنالشيگرا

  روزانه  4962  دانشگاه صنعتي شاهرود  15  -  
  روزانه  4963  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  روزانه  4964  دانشگاه صنعتي شيراز  7  -  

  روزانه  4965  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4966  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش آناليزعددي

  روزانه  4967  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  4968  دامغاندانشگاه   9  -  گرايش تحقيق درعمليات

  روزانه  4969  دامغاندانشگاه   9  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  4970  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  4971  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4972  سي مشهددانشگاه فردو  2  -   تحقيق درعملياتشيگرا
  روزانه  4973  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  ليفرانسي معادالت دشيگرا
  روزانه  4974  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد-ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  4975  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن- داده هاي پوششلي تحلنهيدر زم-اتي در عملقي تحقشيگرا
  روزانه  4976  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد- شبكه و گرافنهيدر زم-اتي در عملقي تحقشيگرا

  روزانه  4977  دانشگاه كاشان  3  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  4978  دانشگاه كردستان  8  -  

  روزانه  4979  رشت-دانشگاه گيالن  13  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  4980  خرم آباد-دانشگاه لرستان  5  -  

  روزانه  4981  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  ي عددزيگرايش آنال
  روزانه  4982  اردبيل-اه محقق اردبيليدانشگ  13  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4983  دانشگاه مالير  6  -  گرايش آناليزعددي
  روزانه  4984  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  6  -  گرايش آناليزعددي

  روزانه  4985  دانشگاه يزد  6  -  
  روزانه  4986  مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي بناب  4  -  

  شبانه  4987  دانشگاه اراك  2  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4988  )س(دانشگاه الزهرا  3  -   آموزش محوروهي ش-فقط زن 

  شبانه  4989  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4990  نددانشگاه بيرج  1  -  اتي در عملقيگرايش تحق

  شبانه  4991  دانشگاه بيرجند  1  -  ي عددزي آنالشيگرا
  شبانه  4992   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  4993   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي

  شبانه  4994  دانشگاه تبريز  4  -  رايش آناليزعدديگ
  شبانه  4995  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش معادالت ديفرانسيل

  شبانه  4996  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  4997  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  4998  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  3  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  4999  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليحل تحصم

  شبانه  5000  دانشگاه تربيت معلم تهران  30  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
  شبانه  5001  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  گرايش آناليز عددي

  شبانه  5002  انشگاه تربيت معلم سبزوارد  2  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5003  دانشگاه تفرش  2  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  5004  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5005  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  يگرايشهاي تحقيق درعمليات وآناليزعدد

  شبانه  5006  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  5007  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  5008  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  5009  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5010  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  5011  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5012  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  1  -  گرايش رياضي فيزيك
  شبانه  5013  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليزعددي
  شبانه  5014  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-عملياتگرايش تحقيق در

  شبانه  5015  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك
  شبانه  5016  دانشگاه شاهد  7  -  ترچهشرايط درانتهاي دف
  شبانه  5017  انشگاه شهركردد  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش آناليزعددي

  شبانه  5018  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5019  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  5020  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه
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  )2كدگرايش( رياضي كاربردي-1208ادامه 
كدمحل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  5021  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  5022  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5023  دانشگاه صنعتي شاهرود  9  -  

  شبانه  5024  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5025  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه-اليزعدديگرايش آن

  شبانه  5026  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5027  دامغاندانشگاه   5  -  گرايش تحقيق درعمليات

  شبانه  5028  دامغاندانشگاه   5  -  ي عددزي آنالشيگرا
  شبانه  5029  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5030  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   فاقدخوابگاه-ديگرايش آناليزعد
  شبانه  5031  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه- تحقيق درعملياتشيگرا
  شبانه  5032  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -   فاقدخوابگاه-ليفرانسي معادالت دشيگرا

  شبانه  5033  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5034  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5035  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  ديگرايش آناليزعد
  شبانه  5036  اردبيل-گاه محقق اردبيليدانش  1  -  گرايش آناليزعددي

  شبانه  5037  دانشگاه يزد  4  -  
  پيام نور  5038  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  10  -  

  پيام نور  5039  دانشگاه پيام نورمركزتبريز  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  5040  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  5041  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  5042  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  10  -  

  پيام نور  5043  دانشگاه پيام نورمركزمشهد  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  5044  )رانتفاعيغي(اصفهان-دانشگاه شيخ بهايي   15  -  

  )2كدگرايش( رمز-1208
  روزانه  5045  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل اصفهان شاهين شهر-ديپذيرش باضرايب رياضي كاربر

  شبانه  5046  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل اصفهان شاهين شهر-پذيرش باضرايب رياضي كاربردي
  )3كدگرايش( آموزش رياضي-1208

  روزانه  5047  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  5048  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5049  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  
  روزانه  5050  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  نهروزا  5051  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  5052  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5053  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  5054  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  5055  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  )4كدگرايش(رياضي مالي- رياضي-1208

  روزانه  5056  دانشگاه سمنان  2  -  
  روزانه  5057  زنجان–مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   5  -  

  شبانه  5058  دانشگاه سمنان  10  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5059  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  12  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  5060  )غيرانتفاعي(اصفهان–دانشگاه شيخ بهايي   15  -  
  )1كدگرايش( علوم كامپيوتر-1209

  روزانه  5061  دانشگاه تبريز  7  -  
  روزانه  5062  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش نظريه محاسبات

  روزانه  5063  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  5064  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  گرايش محاسبات علمي
  روزانه  5065  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش محاسبات علمي

  روزانه  5066  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5067  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  روزانه  5068  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش سيستمهاي كامپيوتري
  روزانه  5069  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-گرايش سيستمهاي هوشمند

  روزانه  5070  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش نظريه محاسبات
ـ  توانند با توجه بـه گذرانـدن دروس گرا         ي كد رشته م   ني شده در ا   رفتهيداوطلبان پذ   يشهاي

  روزانه  5071  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  . شوندلي فارغ التحصشهايگرا ني ازايكي محاسبه درهي نظراي يمحاسبات علم
  روزانه  5072  دامغاندانشگاه   4  -  پايان نامه درزمينه محاسبات علمي

  روزانه  5073  دانشگاه يزد  5  -  گرايش محاسبات علمي
  زانهرو  5074  زنجان–مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه   7  -  
  شبانه  5075  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  5076  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5077  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش محاسبات علمي
  شبانه  5078  زاهدان-شگاه سيستان وبلوچستاندان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش محاسبات علمي

  شبانه  5079  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  5080  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فاقدخوابگاه( هوشمندي هاستمي س-وتريعلوم كامپ

  شبانه  5081  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاي كامپيوتري
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  )1كدگرايش(علوم كامپيوتر -1209ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  5082  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش نظريه محاسبات

ـ  ي محاسبات علمـ   يشهاي توانندباتوجه به گذراندن دروس گرا     ي شدگان م  رفتهيپذ ـ  نظر اي  هي
  شبانه  5083  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه شوندلي فارغ التحصشهاي گراني ازايكيمحاسبه در

  شبانه  5084  دانشگاه يزد  4  -  گرايش محاسبات علمي
  الملل بين  5085  دانشگاه تبريز  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بينمحل تحصيل واحد-شيوه آموزش محور

  الملل بين  5086  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص
  )1كدگرايش(ميم ومهندسي دانش علوم تص-1209

  روزانه  5087  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  باضرايب علوم كامپيوتر- كرجليمحل تحص
  روزانه  5088  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  باضرايب علوم كامپيوتر

  شبانه  5089   معلم تهراندانشگاه تربيت  5  -  فاقدخوابگاه-باضرايب علوم كامپيوتر- كرجليمحل تحص
  شبانه  5090  دانشكده علوم اقتصادي  3  -  محدوديت خوابگاه-باضرايب علوم كامپيوتر

  )1كدگرايش( علوم محيط زيست-1215
  روزانه  5091  اه زنجاندانشگ  9  -  
  شبانه  5092  دانشگاه زنجان  5  -  

  )1كدگرايش(ران درياجانو- زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  5093  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  5094  دانشگاه شهيدبهشتي  7  -  
  روزانه  5095  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  7  -  

  روزانه  5096  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5097  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  شبانه  5098  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  

  شبانه  5099  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  3  -  فاقدخوابگاه
  انهشب  5100  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5101  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  )2كدگرايش(بوم شناسي دريا- زيست شناسي دريا-1216

  انهروز  5102  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  7  -  
  شبانه  5103  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  3  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش(آلودگي دريا- زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  5104  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  7  -  

  شبانه  5105  ي خرمشهردانشگاه علوم وفنون درياي  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش()فيزيك دريا( علوم دريايي واقيانوسي -1217

  روزانه  5106  دانشگاه اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5107  دانشگاه اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  5108  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
  روزانه  5109  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  4  -  
  روزانه  5110  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  

  شبانه  5111  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  بگاهفاقدخوا
  شبانه  5112  بندرعباس-رمزگاندانشگاه ه  1  -  

  )1كدگرايش( فلسفه علم-1218
  روزانه  5113  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5114  فهاندانشگاه اص  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  5115  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  5116  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  شبانه  5117  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5118  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش( تاريخ علم-1218
  روزانه  5119  دانشگاه تهران  5  -   در جهان اسالمي و فناوركيزيگرايش ف
  شبانه  5120  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه- درجهان اسالمي و فناوركيزيگرايش ف
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  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه   كدرشته محل-3جدول شماره 
  )1كدگرايش(الكترونيك- مهندسي برق -1251

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  5201  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  5202  دانشگاه بيرجند  9  -  

  روزانه  5203  دانشگاه تبريز  14  -  تاليجي مجتمع آنالوگ وديگرايش طراحي مدارها
  روزانه  5204  دانشگاه تبريز  6  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  روزانه  5205  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  روزانه  5206  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-ي هادمهي وني نوركي الكترونشيگرا
  روزانه  5207  يرشهيدرجاييدانشگاه تربيت دب  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش-ستمي سشيگرا

  روزانه  5208  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش الكترونيك نوري ونيمه هادي
  روزانه  5209  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش مداروسيستم

  روزانه  5210  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  روزانه  5211  دانشگاه تفرش  8  -  

  روزانه  5212  دانشگاه تهران  8  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي
  روزانه  5213  دانشگاه تهران  8  -  گرايش مداروسيستم

  روزانه  5214  )ع (دانشگاه امام حسين  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  5215  دانشگاه رازي كرمانشاه  12  -  
  روزانه  5216  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  5217  دانشگاه سمنان  9  -  
  روزانه  5218  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  8  -  

  روزانه  5219  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5220  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  گاهفاقدخواب

  روزانه  5221  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  5222  دانشگاه شهيدچمران اهواز  20  -  
  روزانه  5223  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  5224  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  5225  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-گرايش ديجيتال
  روزانه  5226  يركبيردانشگاه صنعتي ام  3  -  )اختصاص خوابگاه ازنيمسال دوم تحصيلي(-گرايش ميكروالكترونيك

  روزانه  5227  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5228  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  گرايش سيستم

  روزانه  5229  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  روزانه  5230  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  

  روزانه  5231  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  تاليجي دشيگرا
  روزانه  5232  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  ستمي سشيگرا

  روزانه  5233  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  ترونيكنانوالك-گرايش ادوات ميكرو
  روزانه  5234  اه صنعتي شريفدانشگ  11  -  گرايش ديجيتال

  روزانه  5235  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5236  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  

  روزانه  5237  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران–پذيرش براي رشته اجزاء دقيق 
  روزانه  5238  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  5239  دانشگاه علم وصنعت ايران  26  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5240  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  5241  رشت-دانشگاه گيالن  19  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5242  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  5243  دانشگاه بيرجند  3  -  

  شبانه  5244  اه تبريزدانشگ  9  -  تاليجي  مجتمع آنالوگ و ديگرايش طراحي مدارها
  شبانه  5245  دانشگاه تبريز  2  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  شبانه  5246  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  شبانه  5247  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -   فاقدخوابگاه-ي هادمهي و ني نوركي الكترونشيگرا
  شبانه  5248  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -   فاقدخوابگاه-ستمي سشيگرا

  شبانه  5249  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  5250  دانشگاه تفرش  4  -  

  شبانه  5251  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش تكنولوژي نيمه هادي
  شبانه  5252  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش مداروسيستم

  شبانه  5253  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  5254  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  5255  دانشگاه سمنان  4  -  

  شبانه  5256  دانشگاه سمنان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5257  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  شبانه  5258  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5259  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  5260  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5261  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  5262  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  5263  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش ديجيتال

  شبانه  5264  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميكروالكترونيك
  شبانه  5265  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك

  شبانه  5266  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  گرايش سيستم
  شبانه  5267  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
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  )1كدگرايش(الكترونيك- مهندسي برق -1251ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  بانهش  5268  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  تاليجي دشيگرا
  شبانه  5269  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  ستمي سشيگرا

  شبانه  5270  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو
  شبانه  5271  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش ديجيتال

  شبانه  5272  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  شبانه  5273  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-اجزاء دقيق  پذيرش براي رشته 
  شبانه  5274  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  5275  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5276  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5277  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه

  غيرانتفاعي  5278  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  15  -  
  الملل بين  5279  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص

  الملل بين  5280  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  شي كرهي واقع درجزي دانشكده علوم ومهندسليمحل تحص- ديجيتالكيگرايش الكترون
  )1كدگرايش(اي هسته مهندسي -1251

  روزانه  5281  دانشگاه اصفهان  1  -  دخوابگاهفاق-باضرايب الكترونيك-گرايش رآكتور
  روزانه  5282  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه- با ضرايب الكترونيك-اي هستهگرايش گداخت 
  روزانه  5283  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -   باضرايب الكترونيك-گرايش راكتور

  روزانه  5284  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -   باضرايب الكترونيك-گرايش پرتو پزشكي
  وزانهر  5285  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -   باضرايب الكترونيك-گرايش كاربردپرتوها
  روزانه  5286  دانشگاه شيراز  2  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي
  روزانه  5287  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  5288  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب الكترونيك-گرايش راكتور
  روزانه  5289  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب الكترونيك-اي هستهگرايش گداخت 

  روزانه  5290  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  اختصاص خوابگاه ازنيمسال دوم تحصيلي-باضرايب الكترونيك-گرايش مهندسي كاربردپرتوها
  روزانه  5291  اه صنعتي اميركبيردانشگ  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب الكترونيك-گرايش كاربرد پرتوها

ـ  الكترون بيبا ضـرا  -زوتوپهايواي كاربردپرتوها وراد  شيگرا هـارچوب ضـوابط     شـدگان درچ   رفتـه يپذ-كي
  روزانه  5292  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسي انرژيدانشكده مهندس
  شبانه  5293  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  باضرايب الكترونيك-گرايش راكتور

  شبانه  5294  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   باضرايب الكترونيك-گرايش پرتو پزشكي
  شبانه  5295  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -   باضرايب الكترونيك-گرايش كاربردپرتوها
  شبانه  5296  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  5297  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي

  شبانه  5298  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب الكترونيك-رتوهاگرايش كاربرد پ
  )1كدگرايش( مهندسي فوتونيك-1251

  روزانه  5299  دانشگاه تبريز  8  -  باضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك
  شبانه  5300  دانشگاه تبريز  3  -  باضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك

  )1كدگرايش( نانوفناوري-1251
  روزانه  5301  دانشگاه تبريز  8  -  باضرايب الكترونيك-گرايش مهندسي نانوالكترونيك

  شبانه  5302  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش مهندسي نانوالكترونيك باضرايب الكترونيك
  )1كدگرايش( پدافندغيرعامل-1251

  روزانه  5303  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب الكترونيك-فقط مرد)،فريب واختفااستتار(گرايش افا
  شبانه  5304  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب الكترونيك-فقط مرد)استتار،فريب واختفا(گرايش افا

  )2كدگرايش(قدرت- مهندسي برق -1251
  روزانه  5305  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  5306  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-زمينه سيستمهاي قدرت
  روزانه  5307  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه-زمينه ماشينهاي الكتريكي
  هروزان  5308  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-زمينه سيستم هاي قدرت
  روزانه  5309  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه- شيوه آموزش محور-زمينه ماشينهاي الكتريكي

  روزانه  5310  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5311  دانشگاه بيرجند  22  -  
  روزانه  5312   قزوين-)ره(المللي امام خميني ه بيندانشگا  6  -  

  روزانه  5313  دانشگاه تبريز  12  -   و الكترونيك قدرتستميگرايش س
  روزانه  5314  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي و درايو

  روزانه  5315  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  روزانه  5316  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -   فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورشويژه

  روزانه  5317  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  5318  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  5319  دانشگاه تفرش  2  -  گرايش سيستم هاي قدرت
  روزانه  5320  دانشگاه تفرش  6  -  گرايش ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

  روزانه  5321  دانشگاه تهران  9  -  ايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكيگر
  روزانه  5322  دانشگاه تهران  7  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت

  روزانه  5323  دانشگاه زنجان  11  -  
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  )2كدگرايش(قدرت– مهندسي برق -1251ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5324  دانشگاه سمنان  15  -  
  روزانه  5325  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  9  -  

  روزانه  5326  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5327  دانشگاه شهركرد  7  -  

  روزانه  5328  دانشگاه شهيدباهنركرمان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5329  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  5330  دانشگاه شهيدچمران اهواز  17  -  
  روزانه  5331  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  5332  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  14  -  

  روزانه  5333  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  10  -  گرايش تجديد ساختار
  روزانه  5334   اصفهاندانشگاه صنعتي  8  -  گرايش سيستمهاي قدرت

  روزانه  5335  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو
  روزانه  5336  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  5337  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش حفاظت شبكه
  روزانه  5338  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  

  روزانه  5339  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش سيستمهاي قدرت وفشار قوي
  روزانه  5340  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  ي الكتريكي والكترونيك قدرتگرايشهاي ماشين ها

  روزانه  5341  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  نهروزا  5342  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -   قدرتيستمهاي سشيگرا
  روزانه  5343   شاهروددانشگاه صنعتي  4  -   قدرتكي والكترونيكي الكترينهاي ماششيگرا

  روزانه  5344  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5345  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  گرايش سيستمهاي قدرت

  روزانه  5346  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  گرايش مديريت وكنترل شبكه هاي قدرت
  روزانه  5347  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  سيستمهاي قدرت وانرژيگرايش 

  روزانه  5348  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  يكي الكترينهاي قدرت وماشكي الكترونشيگرا
  روزانه  5349  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  ن و متاهلينفاقدخوابگاه خواهرا-گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  5350  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش سيستم هاي قدرت
  روزانه  5351  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش ماشينهاي الكتريكي

  روزانه  5352  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  5353  دانشگاه كاشان  13  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  5354  دانشگاه كردستان  11  -  
  روزانه  5355  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5356  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  روزانه  5357  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  5358  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  5359  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5360  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  5361   قزوين-)ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   3  -  

  شبانه  5362   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5363  دانشگاه تبريز  8  -   و الكترونيك قدرتستميگرايش س

  شبانه  5364  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو
  شبانه  5365  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  5366  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5367  دانشگاه تفرش  3  -  گرايش سيستم هاي قدرت

  شبانه  5368  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكي
  شبانه  5369  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت

  شبانه  5370  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  5371   سمناندانشگاه  8  -  
  شبانه  5372  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  

  شبانه  5373  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5374  دانشگاه شهركرد  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5375  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  5376  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5377  ازدانشگاه شير  1  -  

  شبانه  5378  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش سيستمهاي قدرت 
  شبانه  5379  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

  شبانه  5380  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي قدرت
  شبانه  5381  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

  شبانه  5382  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5383  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه–گرايش حفاظت شبكه 

  شبانه  5384  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  5385  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -   قدرتيستمهاي سشيگرا
  شبانه  5386  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -   قدرتكي والكترونيكي الكترينهاي ماششيگرا

  شبانه  5387  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي
  شبانه  5388  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاي قدرت
  شبانه  5389  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستمهاي قدرت

  شبانه  5390  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي الكتريكي
  شبانه  5391  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
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  )2كدگرايش(قدرت– مهندسي برق -1251ادامه 
كدمحل   انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام د  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  5392  دانشگاه كاشان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5393  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5394  دانشگاه يزد  2  -  
  غيرانتفاعي  5395  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  

هاي تكميلـي توسـط دانـشگاه از           نهايي پس ازانجام آزمون    پذيرش-دوره مشترك بادانشگاه هانوفرآلمان   
تواننـد جهـت    داوطلبان مـي  . پذيرد  بين سه برابر ظرفيت معرفي شده از طرف سازمان سنجش صورت مي           

  . مراجعه نمايندwww.kntu.ac.ir :كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس
  لالمل بين  5396  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -

  )2كدگرايش(اي هسته مهندسي -1251
  روزانه  5397  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب قدرت-گرايش رآكتور

  روزانه  5398  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-قدرت باضرايب -اي هستهگرايش گداخت 
  روزانه  5399  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  باضرايب قدرت-گرايش راكتور

  روزانه  5400  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  باضرايب قدرت-گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  5401  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب قدرت-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  5402  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )مسال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه از ني(-باضرايب قدرت-اي هستهگرايش گداخت 
  روزانه  5403  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب قدرت-گرايش كاربرد پرتوها

 ي شـدگان درچهـارچوب ضـوابط دانـشكده مهندسـ          رفتهيپذ- قدرت بيبا ضرا - راكتور ي مهندس شياگر
  روزانه  5404  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسيانرژ

  شبانه  5405  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  بگاهفاقدخوا-با ضرايب قدرت-اي هستهگرايش گداخت 
 شدگان درچارچوب ضوابط    رفتهيپذ-فاقدخوابگاه- قدرت بيبا ضرا - راكتور ي مهندس شيگرا

  شبانه  5406  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسي انرژيدانشكده مهندس

  )2كدگرايش( مهندسي سيستمهاي انرژي-1251
 دانـشگاه   ي انـرژ  ي شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ      رفتهيپذ- قدرت بيبا ضرا 

  روزانه  5407  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   خواهندشدلي فارغ التحصي انرژي هاستمي سيوبامدرك مهندس

  )3كدگرايش(مخابرات- مهندسي برق -1251
  روزانه  5408  دانشگاه اروميه  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5409  دانشگاه اروميه  12  -  گرايش ميدان
  روزانه  5410  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5411  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  5412  دانشگاه بيرجند  12  -  
  روزانه  5413   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  روزانه  5414  دانشگاه تبريز  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  5415  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش ميدان و امواج

  روزانه  5416  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش سيستم
  روزانه  5417  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  گرايش ميدان
  روزانه  5418  دانشگاه تهران  9  -  گرايش سيستم
  روزانه  5419  دانشگاه تهران  8  -  گرايش ميدان
  روزانه  5420  )ع (دانشگاه امام حسين  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد-گرايش رمز

  روزانه  5421  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  گرايش سيستم
  روزانه  5422  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش سيستم
  روزانه  5423  دانشگاه سمنان  4  -  نگرايش ميدا

  روزانه  5424  زاهدان-چستاندانشگاه سيستان وبلو  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5425  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش ميدان

  روزانه  5426  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -   شيوه آموزش محور-گرايش ميدان 
  روزانه  5427  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سيستم
  روزانه  5428  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان

  روزانه  5429  دانشگاه شهيدباهنركرمان  15  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستم 
  روزانه  5430  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -   فاقدخوابگاه-گرايش ميدان 

  روزانه  5431  دانشگاه شهيدبهشتي  12  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  5432  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  داني مشيگرا
  روزانه  5433  دانشگاه شيراز  15  -  يش سيستمگرا

  روزانه  5434  ازدانشگاه شير  4  -  گرايش ميدان
  روزانه  5435  دانشگاه صنعتي اصفهان  15  -  گرايش سيستم
  روزانه  5436  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش شبكه
  روزانه  5437  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  گرايش ميدان
  روزانه  5438  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش سيستم
  روزانه  5439  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش ميدان

  روزانه  5440  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  
  روزانه  5441  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5442  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  گرايش موج

  روزانه  5443  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5444   شريفدانشگاه صنعتي  6  -  گرايش رمز

  روزانه  5445  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  گرايش سيستم
  روزانه  5446  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش مايكروويو و نوري

  روزانه  5447  دانشگاه صنعتي شيراز  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  5448  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز

  روزانه  5449  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  5450  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش سيستم
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  )3كدگرايش(مخابرات- مهندسي برق -1251ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5451  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلين-گرايش ميدان

  روزانه  5452  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  3  -   فقط مرد- گرايش رمز-بورسيه سازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران
  روزانه  5453  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -   فقط مرد-گرايش رمز-بورسيه سازمانهاي ذينفع

  روزانه  5454  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  3  -   فقط مرد-گرايش رمز-بورسيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران
  روزانه  5455  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  3  -   فقط مرد- گرايش رمز-بورسيه نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران

  روزانه  5456  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  2  -   فقط مرد-المي ايرانبورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اس
  روزانه  5457  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5458  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش ميدان
  روزانه  5459  دانشگاه يزد  16  -  گرايش سيستم
  روزانه  5460  دانشگاه يزد  4  -  گرايش ميدان

  روزانه  5461  دانشكده اطالعات  -  15  هشرايط درانتهاي دفترچ-گرايش اطالعات الكتريكي
  شبانه  5462  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  5463  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميدان

  شبانه  5464  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  5465  زوين ق-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  5466   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5467  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش سيستم

  شبانه  5468  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش ميدان و امواج
  شبانه  5469  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5470  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان
  شبانه  5471  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  5472  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش ميدان
  شبانه  5473  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5474  دانشگاه سمنان  7  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميدان
  شبانه  5475  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  5476  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  گرايش ميدان

  شبانه  5477  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   شيوه آموزش محور–گرايش ميدان 
  شبانه  5478  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سيستم
  شبانه  5479  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان

  شبانه  5480  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  ستمي سشيگرا
  شبانه  5481  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  داني مشيگرا

  شبانه  5482  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  5483  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ميدان

  شبانه  5484  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  )فاقدخوابگاه(گرايش سيستمهاي مخابرات
  شبانه  5485  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )دخوابگاهفاق(گرايش شبكه
  شبانه  5486  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  5487  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش شبكه
  شبانه  5488  عتي اميركبيردانشگاه صن  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5489  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان

  شبانه  5490  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  
  شبانه  5491  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش سيستم
  شبانه  5492  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش موج
  شبانه  5493  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش رمز

  شبانه  5494  دانشگاه صنعتي شريف  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5495  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش مايكروويو و نوري

  شبانه  5496  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز
  شبانه  5497  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-حل تحصيل تهرانم

  شبانه  5498  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5499  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان
  شبانه  5500  گاه فردوسي مشهددانش  6  -   فاقدخوابگاه-گرايش سيستم
  شبانه  5501  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميدان
  شبانه  5502  دانشگاه يزد  12  -  گرايش سيستم
  شبانه  5503  دانشگاه يزد  2  -  گرايش ميدان

  غيرانتفاعي  5504  )غيرانتفاعي()ع(دانشگاه امام رضا  15  -  
  غيرانتفاعي  5505  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  15  -  

  )3كدگرايش ((IT) مهندسي فناوري اطالعات-1251
  روزانه  5506  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  ن و متاهلينفاقدخوابگاه خواهرا-باضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن
  شبانه  5507  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه- باضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن

  )3كدگرايش( راديو الكترونيك-1251
  روزانه  5508  عتي مالك اشتردانشگاه صن  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران- باضرايب مخابرات-فقط مرد
  شبانه  5509  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران- باضرايب مخابرات-فقط مرد

  )4كدگرايش(كنترل– مهندسي برق -1251
  روزانه  5510   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  5511  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  5512  ربيت دبيرشهيدرجاييدانشگاه ت  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  5513  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  5514  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش اتوماسيون صنعتي
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  )4كدگرايش(كنترل- مهندسي برق -1251ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5515  دانشگاه تهران  16  -  

  روزانه  5516  دانشگاه شهيدباهنركرمان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5517  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  5518  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  
  روزانه  5519  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  5520  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5521  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  روزانه  5522  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  
  روزانه  5523  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  11  -  
  روزانه  5524  دانشگاه صنعتي شاهرود  15  -  
  روزانه  5525  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  روزانه  5526  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-رشته اجزاء دقيقپذيرش براي 
  روزانه  5527  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  5528  دانشگاه علم وصنعت ايران  6  -  فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلين-دردانشكده راه آهن- وعالئمرشته كنترل
  روزانه  5529  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  5530  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  5531   قزوين-)ره(نيالمللي امام خمي دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  5532   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5533  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  5534  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5535  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5536  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  5537  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5538  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  5539  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5540  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  شبانه  5541  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  شبانه  5542  دانشگاه صنعتي شاهرود  9  -  

  شبانه  5543  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5544  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-ته اجزاء دقيقرشپذيرش براي 

  شبانه  5545  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  5546  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5547  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  غيرانتفاعي  5548  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  15  -  
  غيرانتفاعي  5549  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  15  -  
  غيرانتفاعي  6987  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  15  -  

  )4كدگرايش(اي هسته مهندسي -1251
 شدگان درچهارچوب ضوابط دانشكده رفتهيپذ- كنترلبيبا ضرا- راكتوريس مهندشيگرا

  روزانه  5550  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسي انرژيمهندس
  شبانه  5551  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -   فاقدخوابگاه- باضرايب كنترل-گرايش راكتور

  )4كدگرايش( سيستمهاي هدايت وكنترل-1251
  روزانه  5552  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش باضرايب كنترل
  شبانه  5553  اشتردانشگاه صنعتي مالك   5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش باضرايب كنترل

  )5كدگرايش( راه آهن برقي-1251
  روزانه  5554  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  اقدخوابگاه خواهران و متاهلينف-دردانشكده مهندسي راه آهن

  )6كدگرايش(مديريت انرژي- مهندسي قدرت-1251
  روزانه  5555  دانشگاه سمنان  3  -  

  روزانه  5556  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  شبانه  5557  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  5558  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش(بيوالكتريك- مهندسي پزشكي -1251

  روزانه  5559  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5560  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  5561  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  5562  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  5563  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5564  دانشگاه شيراز  5  -  

  روزانه  5565  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5566  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  7  -  
  روزانه  5567  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  روزانه  5568  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  5569  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  متاهلينفاقدخوابگاه خواهران و 
  شبانه  5570  نشگاه تهراندا  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5571  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5572  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5573  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  5574  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5575  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
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  )7كدگرايش(اي هسته مهندسي -1251
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5576  دانشگاه شهيدبهشتي  2  -  بيوالكتريك-باضرايب مهندسي پزشكي-گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  5577  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  بيوالكتريك-باضرايب مهندسي پزشكي-گرايش پرتوپزشكي

  )8كدگرايش( مهندسي مكاترونيك-1251
  روزانه  5578  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  5579  دانشگاه سمنان  4  -  

  روزانه  5580  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه 
  روزانه  5581  انشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيد  12  -  
  شبانه  5582  دانشگاه تبريز  3  -  
  شبانه  5583  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  5584  دانشگاه سمنان  7  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5585  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5586  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  الملل بين  5587  دانشگاه تهران  7  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )1كدگرايش( مهندسي اكتشاف نفت-1253
  روزانه  5588   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  روزانه  5589  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران
  روزانه  5590  دانشگاه صنعت نفت  15  -  حل تحصيل آبادانم

  روزانه  5591  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5592  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  روزانه  5593  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  5594   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  5595   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5596  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

  شبانه  5597  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5598  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  

  )2كدگرايش( مهندسي حفاري وبهره برداري نفت-1253
  روزانه  5599  دانشگاه تهران  10  -  مهندسي حفاري وبهره برداري-رشته مهندسي نفت

  روزانه  5600  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5601  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  5602  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز
  روزانه  5603  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-گرايش استخراج نفت

  روزانه  5604  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  
  روزانه  5605  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  

  شبانه  5606  دانشگاه تهران  10  -  فاقدخوابگاه- مهندسي حفاري و بهره برداري-رشته مهندسي نفت 
  شبانه  5607  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5608  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  شبانه  5609  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  دخوابگاهفاق-گرايش استخراج نفت
  شبانه  5610  اهروددانشگاه صنعتي ش  3  -  

  )3كدگرايش( مهندسي مخازن هيدروكربوري-1253
  روزانه  5611  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5612  دانشگاه خليج فارس بوشهر  4  -  

  روزانه  5613  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5614  دانشگاه صنعت نفت  15  -  زمحل تحصيل اهوا

  روزانه  5615  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5616  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  5617  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  شبانه  5618  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5619  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5620  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5621  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(صنايع پليمر- مهندسي پليمر-1255
  روزانه  5622  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  5623  انشگاه تربيت مدرسد  14  -  
  روزانه  5624  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  5625  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  5626  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5627  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  5628  زدانشگاه صنعتي سهندتبري  12  -  
  روزانه  5629  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  29  -  تعهدي براي خوابگاه ندارد

  روزانه  5630  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  11  -   تعهدي براي خوابگاه ندارد-گرايش بيومتريالهاي پليمري
  شبانه  5631  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5632  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5633  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  5634  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5635  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر
  الملل بين  5636  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
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  )1كدگرايش( مهندسي موادمركب-1255
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5637  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  اي دفترچهشرايط درانته-محل تحصيل تهران-باضرايب صنايع پليمر- گرايش كامپوزيتهاي زمينه پليمري
  شبانه  5638  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب صنايع پليمر- گرايش كامپوزيتهاي زمينه پليمري

  )1كدگرايش(مهندسي فرآيندپليمريزاسيون-سي پليمر مهند-1255
  روزانه  5639  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  باضرايب صنايع پليمر-ونيزاسيمري پليندهاي فرايرشته مهندس

  روزانه  5640  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص -باضرايب صنايع پليمر
  روزانه  5641  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -   محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-باضرايب صنايع پليمر

  روزانه  5642  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  8  -  .باضرايب صنايع پليمرتعهدي براي خوابگاه ندارد
  شبانه  5643  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-باضرايب صنايع پليمر

  شبانه  5644  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-رايب صنايع پليمرباض
  )2كدگرايش( نانوپليمر- مهندسي پليمر-1255

  روزانه  5645  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  شبانه  5646  يركبيردانشگاه صنعتي ام  3  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(سازه كشتي- مهندسي معماري كشتي -1256
  روزانه  5647  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص 

  روزانه  5648  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  شبانه  5649  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5650  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( مهندسي ساخت درصنايع دريايي-1256
  روزانه  5651  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  )محدوديت خوابگاه(محل تحصيل بندرعباس-باضرايب سازه كشتي
  شبانه  5652  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )فاقدخوابگاه(محل تحصيل بندرعباس-باضرايب سازه كشتي

  )2كدگرايش(هيدرومكانيك كشتي- مهندسي معماري كشتي -1256
  روزانه  5653  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  شبانه  5654  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( مهندسي شيمي-1257

  روزانه  5655  دانشگاه اراك  11  -  
  روزانه  5656  دانشگاه اصفهان  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5657  دانشگاه اصفهان  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرايندها
  روزانه  5658  دانشگاه اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرايندها

  روزانه  5659  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  5660  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش ترموسينتيك

  روزانه  5661  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5662  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5663  دانشگاه تهران  4  -  گرايش انرژي ومحيط زيست

  روزانه  5664  دانشگاه تهران  9  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5665  دانشگاه تهران  3  -  گيالنردررضوانشه واقع كاسپين فني دانشكده تحصيل محل-جداسازي فرآيندهاي طراحي گرايش

  روزانه  5666  دانشگاه تهران  9  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5667  دانشگاه تهران  8  -  ليستگرايش كاتا

  روزانه  5668  دانشگاه خليج فارس بوشهر  9  -  
  روزانه  5669  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  5670  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  مرگرايش پلي
  روزانه  5671  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش ترموديناميك وسينتيك

  روزانه  5672  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5673  دانشگاه سمنان  7  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  روزانه  5674  دانشگاه سمنان  7  -  گرايش جداسازي
  روزانه  5675  دانشگاه سمنان  7  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  5676  زاهدان-بلوچستاندانشگاه سيستان و  6  -  گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5677  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش سنتيك وترموديناميك
  روزانه  5678  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5679  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5680  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5681  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش سنتيك وترموديناميك
  روزانه  5682  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5683  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5684  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيوتكنولوژي
  روزانه  5685  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش محيط زيست

  روزانه  5686  دانشگاه شهيدباهنركرمان  12  -  فاقدخوابگاه-ندسي شيمي پيشرفتهمه
  روزانه  5687  دانشگاه شيراز  16  -  

  روزانه  5688  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند
  روزانه  5689  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش مهندسي گاز

  روزانه  5690  دانشگاه شيراز  5  -  گرايش نانو
  روزانه  5691  دانشگاه صنعت نفت  HSE(  -  15( زيستگرايش بهداشت، ايمني ومحيط-محل تحصيل آبادان

  روزانه  5692  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش پديده هاي انتقال
  روزانه  5693  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش فرآيند هاي جداسازي

  روزانه  5694  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  5695  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش پيشرفته
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  )1كدگرايش( مهندسي شيمي-1257ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5696  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  )ابگاهمحدوديت خو (-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-گرايش صنايع پتروشيمي

  روزانه  5697  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش مهندسي صنايع غذايي
  روزانه  5698  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  خوابگاه محدوديت-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-يستز محيط مهندسي گرايش

  روزانه  5699  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي (-گرايش نانو
  روزانه  5700  دانشگاه صنعتي بابل  7  -  

  روزانه  5701  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  شيمي التحصيلي مهندسي مدرك فارغ-وفرايندهاي جداسازي هاي انتقال زمينه تخصصي پديده
  روزانه  5702  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  مدرك فارغ التحصيلي مهندسي شيمي-ه تخصصي ترموسنتيك وكاتاليستزمين

  روزانه  5703  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  روزانه  5704  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5705  بريزدانشگاه صنعتي سهندت  12  -  گرايش پليمر
  روزانه  5706  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش ترموديناميك و سينتيك
  روزانه  5707  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  5708  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  گرايش مهندسي فرايند
  روزانه  5709  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -   زيستگرايش مهندسي محيط

  روزانه  5710  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5711  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  روزانه  5712  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش صنايع غذايي
  روزانه  5713  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  5714  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل
  روزانه  5715  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  5716  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  روزانه  5717  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  

  روزانه  5718  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  گرايش مهندسي گاز
  روزانه  5719  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-دهاگرايش طراحي فرآين

  روزانه  5720  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش ترموديناميك وسينتيك
  روزانه  5721  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش صنايع شيميايي معدني

  روزانه  5722  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  5723  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش طراحي،شبيه سازي وكنترل فرآيندها

  روزانه  5724  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  گرايش بيوشيميايي
  روزانه  5725  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش پديده هاي انتقال

  روزانه  5726  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش صنايع غذايي
  روزانه  5727  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -   گازگرايش فرآوري وانتقال

  روزانه  5728  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  روزانه  5729  دانشگاه كاشان  12  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  5730  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  5731  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5732  دانشگاه ياسوج  4  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  5733  دانشگاه اراك  8  -  
  شبانه  5734  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  5735  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش انرژي ومحيط زيست
  شبانه  5736  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندها

 محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع -گرايش طراحي فرآيندهاي جدا سازي
  نهشبا  5737  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه–دررضوانشهرگيالن 

  شبانه  5738  اندانشگاه تهر  9  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5739  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-گرايش كاتاليست

  شبانه  5740  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  5741  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش ترموديناميك وسينتيك

  شبانه  5742  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5743  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست

  شبانه  5744  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش جداسازي
  شبانه  5745  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5746  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش ترموسينتيك وكاتاليست
  شبانه  5747  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش جداسازي

  شبانه  5748  دانشگاه سمنان  5  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  5749  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5750  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش سنتيك وترموديناميك
  شبانه  5751  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5752  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5753  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5754  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -   محورشيوه آموزش-گرايش سنتيك وترموديناميك
  شبانه  5755  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5756  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  وزش محورشيوه آم-گرايش فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5757  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيوتكنولوژي
  شبانه  5758  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش محيط زيست

  شبانه  5759  شهيدباهنركرماندانشگاه   10  -  فاقدخوابگاه-مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  5760  دانشگاه شيراز  3  -  
  شبانه  5761  دانشگاه شيراز  1  -  رايش شبيه سازي وكنترل فرآيندگ

  شبانه  5762  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش مهندسي گاز



                                                     گروه فني و مهندسي                          102      صفحه                                                                      و مهندسيگروه فني

  )1كدگرايش( مهندسي شيمي-1257ادامه 
كدمحل   الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  5763  نشگاه شيرازدا  1  -  گرايش نانو

  شبانه  5764  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش پديده هاي انتقال 
  شبانه  5765  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش فرايندهاي جداسازي 

  شبانه  5766  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  )فاقدخوابگاه(گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  5767  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  5768  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  5769  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  شبانه  5770  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش پيشرفته
  شبانه  5771  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فاقدخوابگاه (-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-گرايش صنايع پتروشيمي

  شبانه  5772  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش صنايع غذايي
  شبانه  5773  ميركبيردانشگاه صنعتي ا  2  -  )فاقدخوابگاه(-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر-گرايش مهندسي محيط زيست

  شبانه  5774  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش نانو
  شبانه  5775  دانشگاه صنعتي بابل  7  -  

  شبانه  5776  دانشگاه صنعتي بابل  3  -  شيمي التحصيلي مهندسي مدرك فارغ-وفرايندهاي جداسازي هاي انتقال زمينه تخصصي پديده
  شبانه  5777  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  مدرك فارغ التحصيلي مهندسي شيمي-زمينه تخصصي ترموسنتيك وكاتاليست

  شبانه  5778  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي
  شبانه  5779  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش ترموسينيتيك وكاتاليست

  شبانه  5780  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش صنايع غذايي
  شبانه  5781  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-رآيندهاگرايش طراحي ف

  شبانه  5782  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل
  شبانه  5783  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش مهندسي پليمر

  شبانه  5784  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش مهندسي محيط زيست
  شبانه  5785  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  5786  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش ترموديناميك و سينتيك 
  شبانه  5787  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  شبانه  5788  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه-،شبيه سازي وكنترل فرآيندها  گرايش طراحي
  شبانه  5789  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيوشيميايي

  شبانه  5790   مشهددانشگاه فردوسي  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش پديده هاي انتقال
  شبانه  5791  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش صنايع غذايي

  شبانه  5792  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش فرآوري وانتقال گاز
  شبانه  5793  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -   فاقدخوابگاه-گرايش فرايندهاي جداسازي

  شبانه  5794  دانشگاه كاشان  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5795  رشت-گيالندانشگاه   6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5796  دانشگاه ياسوج  2  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  الملل بين  5797  زاهدان- وبلوچستاندانشگاه سيستان  40  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص-گرايش مهندسي فرآيند

  )1كدگرايش(اي هسته مهندسي -1257
  روزانه  5798  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  باضرايب مهندسي شيمي-اي هستهرخه سوخت گرايش چ

  روزانه  5799  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  گرايش راكتورباضرايب مهندسي شيمي
  روزانه  5800  دانشگاه شيراز  2  -  يباضرايب مهندسي شيم-گرايش راكتور

  روزانه  5801  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )تحصيلي دوم ازنيمسال خوابگاه اختصاص(ضرايب مهندسي شيمي  با -گرايش مهندسي راكتور
چـارچوب ضـوابط دانـشكده        شـدگان در   رفتـه يپذ-يمي شـ  ي مهندسـ  بيضرا اب - چرخه سوخت  شيگرا

  روزانه  5802  دانشگاه صنعتي شريف  9  -   .دونش مي لي فارغ التحصيا  هستهيبامدرك مهندس و ي انرژيمهندس
وب ضـوابط دانـشكده     چـارچ   شـدگان در   رفتـه يپذ-يمي شـ  ي مهندسـ  بيضرا با - چرخه سوخت  شيگرا

  شبانه  5803  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  فاقدخوابگاه -دونشمي  لي فارغ التحصيا  هستهيبامدرك مهندس و ي انرژيمهندس
  )1كدگرايش(هاي تجديد پذير  مهندسي انرژي-1257

  روزانه  5804  پژوهشگاه موادوانرژي  4  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-يميباضرايب مهندسي ش
  شبانه  5805  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي شيمي

  )1كدگرايش( مهندسي سيستمهاي انرژي-1257
بـا    دانـشگاه و ي انـرژ يچوب ضوابط دانشكده مهندسـ  ر شدگان درچا  رفتهيپذ-يمي ش ي مهندس بيضرا با  روزانه  5806  دانشگاه صنعتي شريف  4  -

  شبانه  5807  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   خواهندشدليالتحص  فارغي انرژيستمهاي سيمدرك مهندس
  )1كدگرايش(نانو مواد- نانوفناوري-1257

  روزانه  5808  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  باضرايب مهندسي شيمي
  )1كدگرايش( مهندسي تسليحات-1257

  روزانه  5809  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهمات-فقط مرد
  شبانه  5810  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي شيمي-گرايش مهمات-فقط مرد

  )1كدگرايش(ي پزشكستيز-يمي شي مهندس-1257
  روزانه  5811  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  يمي شي رشته مهندسبيباضرا

  )1شكدگراي( صنايع- مهندسي صنايع -1259
  روزانه  5812  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  5813  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5814  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  5815  م تهراندانشگاه تربيت معل  8  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5816  دانشگاه تفرش  4  -  
  روزانه  5817  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  5818  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  5819  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( صنايع–ي صنايع  مهندس-1259ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5820  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  
  روزانه  5821  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  

  روزانه  5822  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5823  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22  -  
  روزانه  5824  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5825  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5826  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  5827  دانشگاه كردستان  9  -  
  روزانه  5828  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  5829  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  5830  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5831  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  5832  دانشگاه تفرش  2  -  
  شبانه  5833  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5834  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5835  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5836  بيردانشگاه صنعتي اميرك  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5837  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  شبانه  5838  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  5839   فردوسي مشهددانشگاه  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5840  دانشگاه يزد  3  -  
  پيام نور  5841  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  5842  اه پيام نورمركزتهراندانشگ  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  5843  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  ترچهشرايط درانتهاي دف-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5844  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  الملل بين  5845  دانشگاه تهران  5  -   فرانسهENSAMبصورت مشترك با دانشگاه 

  الملل بين  5846  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )1كدگرايش( مهندسي حمل ونقل ريلي-1259

  روزانه  5847  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي صنايع
  )1كدگرايش ((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1259

  روزانه  5848  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  باضرايب مهندسي صنايع- تكنولوژي اطالعاتگرايش سيستمهاي
بورسيه كاركنان رسمي -عي صناي مهندسبيباضرا- اطالعاتي تكنولوژيستمهاي سشيگرا

  روزانه  5849  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  نيروي انتظامي شاغل در
  )1كدگرايش( مديريت نوآوري وفناوري- مهندسي صنايع-1259

  روزانه  5850  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5851  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش( مهندسي لجستيك وزنجيره تامين- مهندسي صنايع-1259
  روزانه  5852  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  )م تحصيلياختصاص خوابگاه از نيمسال دو(-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5853  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي صنايع

  )2كدگرايش( مهندسي مالي-1259
  روزانه  5854  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  5855  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  روزانه  5856  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  5857  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  
  شبانه  5858  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5859  دانشكده علوم اقتصادي  5  -   خوابگاهتيمحدود
  غيرانتفاعي  5860  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5861  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  
  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري– مهندسي صنايع -1260

  روزانه  5862  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  5863  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  وديت خوابگاهمحد- كرجليمحل تحص

  روزانه  5864  تفرشدانشگاه   4  -  
  روزانه  5865  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5866  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  5867  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  روزانه  5868  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-يل تهرانمحل تحص

  روزانه  5869  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5870  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  5871  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5872  دانشگاه تفرش  2  -  

  شبانه  5873  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5874  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  شبانه  5875  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري– مهندسي صنايع -1260ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  5876  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  5877  دانشگاه يزد  3  -  
  غيرانتفاعي  5878  )غيرانتفاعي(آمل-دانشگاه شمال   15  -  
  غيرانتفاعي  5879  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  15  -  

  )2كدگرايش( مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-1260
  روزانه  5880  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5881  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  5882  دانشگاه تهران  6  -  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي

  روزانه  5883  دانشگاه تهران  6  -  گرايش تحقيق درعمليات
  روزانه  5884  )ع (دانشگاه امام حسين  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  5885  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  
  روزانه  5886  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  تحصيلياختصاص خوابگاه از نيمسال دوم 

  روزانه  5887  ريفدانشگاه صنعتي ش  15  -  
  روزانه  5888  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  گرايش اقتصاد

  روزانه  5889  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5890  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  ي اقتصادي هاستمي سيزي برنامه رشيگرا

  شبانه  5891  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5892  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي

  شبانه  5893  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-گرايش تحقيق درعمليات
  شبانه  5894  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5895  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5896  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  
  غيرانتفاعي  5897  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  

  غيرانتفاعي  5898  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  15  -  گرايش برنامه ريزي اقتصادي
  )2كدگرايش( مهندسي حمل ونقل ريلي-1260

فاقدخوابگاه -دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي
  روزانه  5899  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  خواهران و متاهلين

  )1كدگرايش( مديريت درسوانح طبيعي-1262
  روزانه  5900  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  5901  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(فتوگرامتري-ه برداري نقش- مهندسي عمران -1263

  روزانه  5902  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5903  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  شبانه  5904  دانشگاه تهران  2  -  دخوابگاهفاق
  شبانه  5905  الدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصير  2  -  

  )2كدگرايش(ژئودزي-نقشه برداري - مهندسي عمران -1263
  روزانه  5906  دانشگاه اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5907  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  5908  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  5909  دانشگاه تهران  5  -  گرايش هيدروگرافي
  روزانه  5910  گاه زنجاندانش  5  -  
  روزانه  5911  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  شبانه  5912  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5913  دانشگاه تهران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش هيدروگرافي

  شبانه  5914  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  )3كدگرايش(سنجش ازدور- مهندسي عمران -1263

  روزانه  5915  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5916  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  5917  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  5918  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5919  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  شبانه  5920  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  

  شبانه  5921  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5922  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )4كدگرايش ((GIS) سيستمهاي اطالعات جغرافيايي- مهندسي عمران -1263
  روزانه  5923  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  5924  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  5925  واجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خ  13  -  
  شبانه  5926  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  

  شبانه  5927  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5928  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )1كدگرايش(سازه- مهندسي عمران -1264
  روزانه  5929  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  5930  دانشگاه اروميه  12  -  
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  )1كدگرايش(سازه- مهندسي عمران -1264ادامه 
 كدمحل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5931  دانشگاه اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5932  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  روزانه  5933  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5934   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  5935  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  5936  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  روزانه  5937  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  5938  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  5939  تبريز-ندانشگاه تربيت معلم آذربايجا  12  -  

  روزانه  5940  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5941  دانشگاه تفرش  4  -  
  روزانه  5942  دانشگاه تهران  14  -  
  روزانه  5943  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  5944  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  روزانه  5945  زنجاندانشگاه   11  -  
  روزانه  5946  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  5947  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  12  -  

  روزانه  5948  زاهدان-گاه سيستان وبلوچستاندانش  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5949  دانشگاه شهيدباهنركرمان  12  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  5950  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  5951  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  5952  دانشگاه صنعتي اروميه  4  -  
  روزانه  5953  دانشگاه صنعتي اصفهان  14  -  

  روزانه  5954  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5955  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
  روزانه  5956  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  17  -  
  روزانه  5957  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  وزانهر  5958  دانشگاه صنعتي شاهرود  10  -  
  روزانه  5959  دانشگاه صنعتي شريف  28  -  

  روزانه  5960  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5961  دانشگاه فردوسي مشهد  16  -  
  روزانه  5962  دانشگاه كردستان  9  -  

  روزانه  5963  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5964  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  16  -  
  روزانه  5965  دانشگاه مالير  6  -  
  روزانه  5966  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  روزانه  5967  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  5968  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  5969  دانشگاه اراك  1  -  
  شبانه  5970  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  5971  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5972   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  شبانه  5973   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5974  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  5975  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  5976  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  خوابگاهفاقد
  شبانه  5977  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  5978  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  5979  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5980  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  5981  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  5982  دانشگاه سمنان  7  -  
  شبانه  5983  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  5984  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5985  دانشگاه شهيدباهنركرمان  13  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5986  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  5987  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  5988  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5989  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
  شبانه  5990  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  شبانه  5991  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5992  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  

  شبانه  5993  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5994  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5995  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه

  بانهش  5996  دانشگاه مالير  4  -  
  شبانه  5997  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  5998  دانشگاه ياسوج  3  -  
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  )1كدگرايش(سازه- مهندسي عمران -1264ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  لظرفيت نيمسا

  دوره  تحصيل
  شبانه  5999  دانشگاه يزد  4  -  
  غيرانتفاعي  6000  )غيرانتفاعي(آمل-دانشگاه شمال   15  -  

  غيرانتفاعي  6001  )فاعيغيرانت( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  6002  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  غيرانتفاعي  6003  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  15  -  

  الملل بين  6004  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص
  الملل بين  6005  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  شي كرهي واقع درجزي دانشكده علوم ومهندسليمحل تحص

  الملل بين  6006  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد
  )1كدگرايش( مهندسي خطوط راه آهن-1264

  روزانه  6007  دانشگاه علم وصنعت ايران  20  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي عمران
  )1كدگرايش( پدافندغيرعامل-1264

شـرايط درانتهـاي    -محل تحـصيل تهـران    -باضرايب مهندسي عمران  -فقط مرد -گرايش سازه هاي دفاعي   
  روزانه  6008  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  دفترچه

  روزانه  6009  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي عمران-فقط مرد- گرايش طراحي
شـرايط درانتهـاي    -محل تحـصيل تهـران    -باضرايب مهندسي عمران  -فقط مرد -گرايش سازه هاي دفاعي   

  شبانه  6010  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  دفترچه
  شبانه  6011  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب مهندسي عمران-فقط مرد- گرايش طراحي

  )1كدگرايش( مهندسي محيط زيست-1264
  روزانه  6012  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران-گرايش آب و فاضالب
  روزانه  6013  دانشگاه تهران  8  -  ستمحل تحصيل دانشكده محيط زي-باضرايب مهندسي عمران-گرايش آلودگي هوا

  روزانه  6014  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران-گرايش سواحل
  روزانه  6015  دانشگاه تهران  8  -  تحصيل دانشكده محيط زيستمحل -باضرايب مهندسي عمران-گرايش موادزايدجامد

  روزانه  6016  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران- منابع آبشيگرا
  شبانه  6017  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده محيط زيست- رايب مهندسي عمرانباض-گرايش آب وفاضالب
  شبانه  6018  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران-گرايش آلودگي هوا

  شبانه  6019   تهراندانشگاه  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران-- گرايش سواحل
  شبانه  6020  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران-گرايش منابع آب

  شبانه  6021  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده محيط زيست- باضرايب مهندسي عمران-گرايش موادزايدجامد
  )1كدگرايش( ايمني، بهداشت ومحيط زيست-1264

  روزانه  6022  دانشگاه تهران  5  -  مهندسي محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران
  شبانه  6023  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-مهندسي محيط زيست-باضرايب مهندسي عمران

  )2كدگرايش(مهندسي زلزله-هندسي عمران  م-1264
  روزانه  6024  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  6025  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  6026  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  وپيماني آموزش وپرورشويژه فرهنگيان رسمي 
  روزانه  6027  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  نهروزا  6028  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  6029  ندانشگاه تربيت معلم تهرا  6  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  6030  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  6031  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  6032  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  8  -  

  روزانه  6033  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6034  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  روزانه  6035  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  
  روزانه  6036  دانشگاه صنعتي شريف  17  -  
  روزانه  6037  دانشگاه صنعتي شيراز  9  -  

  روزانه  6038  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6039  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  6040  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  16  -  

  روزانه  6041  پژوهشكده ساختمان ومسكن  10  -  فاقدخوابگاه
 زلزله شناسي ومهندسي المللي بينپژوهشگاه   5  -  اهفاقدخوابگ-زمينه ژئوتكنيك

  روزانه  6042  زلزله
  روزانه  6043  زلزله ومهندسي شناسي  زلزلهالمللي بينپژوهشگاه   10  -  فاقدخوابگاه-زمينه سازه

  شبانه  6044  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6045  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6046  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  اني فرهنگژهيو-فاقدخوابگاه 
  شبانه  6047  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه-كرج ليمحل تحص
  شبانه  6048  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  6049  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6050  دانشگاه سمنان  3  -  
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  )2كدگرايش(مهندسي زلزله- مهندسي عمران -1264ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6051  دانشگاه سمنان  9  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6052  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  انهشب  6053  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6054  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  

  شبانه  6055  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6056  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه

  غيرانتفاعي  6057  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  )3شكدگراي(مكانيك خاك وپي- مهندسي عمران -1264

  روزانه  6058  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  6059  دانشگاه اروميه  8  -  

  روزانه  6060  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6061   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  6062  دانشگاه تبريز  10  -  
  روزانه  6063  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  روزانه  6064  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  6065  دانشگاه تربيت معلم تهران  7  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  6066  دانشگاه تفرش  4  -  
  روزانه  6067  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  6068  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  انهروز  6069  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  6070  دانشگاه سمنان  4  -  

  روزانه  6071  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  نهروزا  6072  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  6073  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  6074  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  
  زانهرو  6075  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6076  ميركبيردانشگاه صنعتي ا  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6077  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  روزانه  6078  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  روزانه  6079  عتي سهندتبريزدانشگاه صن  3  -  
  روزانه  6080  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  
  روزانه  6081  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  

  روزانه  6082  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6083  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  6084  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6085  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  
  روزانه  6086  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  6087  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6088  كدانشگاه ارا  3  -  
  شبانه  6089  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  6090  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6091   قزوين-)ره( خمينيالمللي امام دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  6092   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6093  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  6094  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  6095  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  6096  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  6097  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  6098  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6099  زنجاندانشگاه   4  -  
  شبانه  6100  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  6101  دانشگاه سمنان  7  -   محورشيوه آموزش
  شبانه  6102  ركرماندانشگاه شهيدباهن  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6103  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  6104  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6105  يردانشگاه صنعتي اميركب  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6106  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  6107  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  شبانه  6108  گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانش  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6109  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6110  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6111  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6112  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6113  دانشگاه ياسوج  3  -  
  شبانه  6114  دانشگاه يزد  2  -  

  الملل بين  6115  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  هفاقدخوابگا- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد
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  )4كدگرايش(راه وترابري- مهندسي عمران -1264
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6116   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  6117  ربيت مدرسدانشگاه ت  6  -  
  روزانه  6118  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  6119  دانشگاه سمنان  2  -  
  روزانه  6120  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  6121  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6122  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  نيمسال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه از 
  روزانه  6123  گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانش  10  -  
  روزانه  6124  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6125  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6126  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6127   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  6128   قزوين-)ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين  7  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6129  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6130  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  6131  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6132  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  6133  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6134  گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانش  2  -  

  شبانه  6135  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6136  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6137  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6138  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  6139  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  6140  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  )5كدگرايش(مهندسي آب- عمران  مهندسي-1264
  روزانه  6141  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  6142  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  روزانه  6143  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6144  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  6145  دانشگاه رازي كرمانشاه  11  -  
  روزانه  6146  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  6147  زاهدان-تاندانشگاه سيستان وبلوچس  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6148  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  6149  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  8  -  
  روزانه  6150  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  

  روزانه  6151  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6152  يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس  5  -  گرايش مديريت منابع آب

  روزانه  6153  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  16  -  گرايش هيدروليك
  روزانه  6154  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  

  روزانه  6155  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  وزانهر  6156  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  6157  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  6158  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  6159  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  6160  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  6161  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6162  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6163  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6164  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

  شبانه  6165  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6166  تي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنع  2  -  گرايش مديريت منابع آب

  شبانه  6167  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش هيدروليك
  شبانه  6168  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6169  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6170  دانشگاه يزد  2  -  
  )6كدگرايش(سازه هاي هيدروليكي- مهندسي عمران -1264

  روزانه  6171  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  6172  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  6173  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  6174  ندانشگاه تهرا  7  -  
  روزانه  6175  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  6176  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  6177  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  8  -  

  روزانه  6178  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6179  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6180  شگاه شهيدچمران اهوازدان  4  -  
  روزانه  6181  دانشگاه شيراز  5  -  
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  )6كدگرايش(سازه هاي هيدروليكي–هندسي عمران  م-1264ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6182  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6183  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6184  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  هروزان  6185  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  روزانه  6186  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  
  روزانه  6187  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  6188  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  نفاقدخوابگاه خواهران و متاهلي
  روزانه  6189  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  روزانه  6190  دانشگاه قم  8  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  شبانه  6191  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6192  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6193  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  نهشبا  6194  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  6195  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  6196  دانشگاه سمنان  9  -  شيوه آموزش محور
  هشبان  6197  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6198  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6199  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6200  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  6201  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6202  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6203  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  شبانه  6204  نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدا  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6205  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  

  شبانه  6206  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6207  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )7كدگرايش(سازه هاي دريايي– مهندسي عمران -1264
  روزانه  6208  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  6209  ه تربيت مدرسدانشگا  6  -  
  روزانه  6210  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6211  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه-حل تحصيل دانشكده كشتي سازي وعلوم دريايي بندرعباسم
  روزانه  6212  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6213  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  6  -  

  روزانه  6214  گاه علم وصنعت ايراندانش  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6215  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6216  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  شبانه  6217  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6218  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6219  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشتي سازي وعلوم دريايي بندرعباس

  شبانه  6220  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  6221  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  وزش محورشيوه آم

  شبانه  6222  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6223  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )8كدگرايش(برنامه ريزي حمل ونقل– مهندسي عمران -1264
  روزانه  6224   قزوين-)ره(المللي امام خميني گاه بيندانش  4  -  
  روزانه  6225  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6226  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
  روزانه  6227  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  روزانه  6228  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  ينفاقدخوابگاه خواهران و متاهل
  شبانه  6229   قزوين-)ره( امام خمينيالمللي دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  6230   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6231  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6232  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه

  غيرانتفاعي  6233  )غيرانتفاعي(آمل–دانشگاه شمال   15  -  
  )9كدگرايش(مهندسي مديريت وساخت– مهندسي عمران -1264

  روزانه  6234  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  6235  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  م تحصيلياختصاص خوابگاه از نيمسال دو

  روزانه  6236  شريفدانشگاه صنعتي   5  -  
  روزانه  6237  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  شبانه  6238  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6239  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  غيرانتفاعي  6240  بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  15  -  
  )10كدگرايش(مهندسي محيط زيست– مهندسي عمران -1264

  روزانه  6241  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6242  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  روزانه  6243  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  6244  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده فني

  روزانه  6245  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  آبدانشكده مهندسي علوم 



                                                     گروه فني و مهندسي                          110      صفحه                                                                      و مهندسيگروه فني

  )10كدگرايش(مهندسي محيط زيست– مهندسي عمران -1264ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6246  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  6247  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  6248  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6249  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  6250  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  روزانه  6251  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  
  روزانه  6252  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  

  روزانه  6253  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6254  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  6255  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6256  دانشگاه تربيت معلم تهران  2  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  6257  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده فني
  شبانه  6258  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6259  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6260  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  شبانه  6261  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6262  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  

  شبانه  6263  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6264  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6265  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )11كدگرايش(مهندسي رودخانه- مهندسي عمران -1264
  روزانه  6266  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  وم آبمحل برگزاري دانشكده مهندسي عل
  روزانه  6267  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  10  -  باهمكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

  وزانهر  6268  دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول  6  -  
  شبانه  6269  ان اهوازدانشگاه شهيدچمر  4  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب

  )12كدگرايش(مهندسي آب وفاضالب- مهندسي عمران -1264
  روزانه  6270  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  همكاري دانشگاه صنعتي اميركبيربا

  )1كدگرايش(حمل ونقل دريايي- دريانوردي-1266
  روزانه  6271  دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار  -  5  ديي دانشگاه دربخش مربوط توجه نماحاتيبه توض

  روزانه  6272  دريايي خرمشهردانشگاه علوم وفنون   4  -  
  شبانه  6273  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  

  )2كدگرايش(بندروكشتيراني- دريانوردي-1266
  روزانه  6274  دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار  -  5  ديي دانشگاه دربخش مربوط توجه نماحاتيبه توض

  )1كدگرايش(ساخت وتوليد- مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6275  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  6276  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6277  دانشگاه تبريز  11  -  

  روزانه  6278  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  8  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  6279  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  6280  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  6281  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6282  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  

  روزانه  6283  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  ال دوم تحصيلياختصاص خوابگاه از نيمس
  روزانه  6284  صنعتي بابلدانشگاه   6  -  
  روزانه  6285  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  6286  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  شيوه آموزش محور
فاقـدخوابگاه  -)زمينه تخـصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد           (زمينه تخصصي شكل دهي   

  هروزان  6287  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  خواهران ومتاهلين
فاقـدخوابگاه  -)زمينه تخـصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد        (زمينه تخصصي مكاترونيك  

  روزانه  6288  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  خواهران ومتاهلين
  روزانه  6289  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  

  روزانه  6290  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  6291  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6292  دانشگاه بيرجند  3  -  
  شبانه  6293  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  6294  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6295  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6296  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6297  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6298  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6299  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  6300  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  

  شبانه  6301  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  ه آموزش محورشيو
  شبانه  6302  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6303  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش( مهندسي جوش- مهندسي مكانيك-1267
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6304  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي-با ضرايب ساخت وتوليد
  شبانه  6305  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-با ضرايب ساخت وتوليد

  )2كدگرايش(طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6306  دانشگاه اروميه  10  -  

  روزانه  6307  ه اصفهاندانشگا  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6308  دانشگاه اصفهان  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  6309  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  20  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6310  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  6311  دانشگاه تبريز  14  -  

ويـژه  -)زمينـه تخـصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد        (زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل   
  روزانه  6312  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

ويـژه  -) درج نخواهدشـد   يلي درمـدرك فـارغ التحـص      ي تخصـص  نهيزم( جامدات كي مكان ي تخصص نهيزم
  روزانه  6313  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  6314  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  6315  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  6316  )ع (ام حسيندانشگاه ام  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  6317  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  
  روزانه  6318  دانشگاه رازي كرمانشاه  12  -  
  روزانه  6319  دانشگاه زنجان  14  -  
  روزانه  6320  دانشگاه سمنان  11  -  
  روزانه  6321  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  6322  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6323  دانشگاه شهيدچمران اهواز  20  -  
  روزانه  6324  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  6325  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  10  -  
  روزانه  6326  دانشگاه صنعتي اصفهان  18  -  

  روزانه  6327  دانشگاه صنعتي اميركبير  15  -  خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص 
  روزانه  6328  دانشگاه صنعتي بابل  10  -  

با نظر گروه انتخاب واحدهاي درسي ازدو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات 
  روزانه  6329  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  24  -  آموزشي

  روزانه  6330  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  16  -  
  روزانه  6331  دانشگاه صنعتي شاهرود  11  -  
  روزانه  6332  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

 دهيپذيرفته شدگان پـروژه ودروس خودرادرشـاخه تخصـصي بيومكانيـك بـه انجـام رسـان                -بيومكانيك
ندسـي مكانيك،بـه مـدت       گرددوپذيرفته شدگان باپيشينه مه    يومدرك طراحي كاربردي به آنان اعطا م      
  يك ترم دروس جبراني خواهندگذراند

  روزانه  6333  دانشگاه صنعتي شريف  8  -

 پذيرفته شدگان پروژه وبخشي ازدروس خودرادرشاخه تخصصي فرايندهاي سـاخت           -فرايندهاي ساخت 
  روزانه  6334  دانشگاه صنعتي شريف  8  -   اعطامي گرددبه انجام رسانيده ومدرك طراحي كاربردي به آنان

  روزانه  6335  شيرازدانشگاه صنعتي   6  -  
--)زمينـه تخـصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد            (زمينه تخصـصي ارتعاشـات وكنتـرل      

  روزانه  6336  دانشگاه علم وصنعت ايران  15  -  گاه خواهران ومتاهلينفاقدخواب
فاقـدخوابگاه  -)زمينه تخـصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد           (زمينه تخصصي شكل دهي   

  روزانه  6337  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  خواهران ومتاهلين
فاقدخوابگاه -)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد      (زمينه تخصصي مكانيك جامدات   

  روزانه  6338  دانشگاه علم وصنعت ايران  15  -  خواهران ومتاهلين
فاقـدخوابگاه  -)فـارغ التحـصيالن درج نخواهدشـد      زمينه تخصصي درمدرك    (زمينه تخصصي مكاترونيك  

  روزانه  6339  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  خواهران ومتاهلين
  روزانه  6340  دانشگاه فردوسي مشهد  13  -  

  روزانه  6341  دانشگاه كاشان  13  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  6342  رشت-دانشگاه گيالن  17  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6343  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  6344  دانشگاه يزد  13  -  
  شبانه  6345  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  6346  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  19  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6347  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  6348  دانشگاه تبريز  7  -  

  شبانه  6349  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل
  شبانه  6350  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي مكانيك جامدات

  شبانه  6351  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6352  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  شبانه  6353  انشگاه زنجاند  4  -  
  شبانه  6354  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  6355  دانشگاه شهركرد  4  -  دخوابگاهفاق

  شبانه  6356  باهنركرماندانشگاه شهيد  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6357  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  6358  دانشگاه شيراز  2  -  
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  )2كدگرايش(طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6359  دانشگاه صنعتي اصفهان  14  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6360  انشگاه صنعتي اميركبيرد  15  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6361  دانشگاه صنعتي بابل  9  -  
  شبانه  6362  خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي   12  -  انتخاب واحدهاي درسي ازدو گرايش ديناميك كنترل يا مكانيك جامدات با نظر گروه آموزشي

  شبانه  6363  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
 دهيپذيرفته شدگان پـروژه ودروس خودرادرشـاخه تخصـصي بيومكانيـك بـه انجـام رسـان                -بيومكانيك

 گرددوپذيرفته شدگان باپيشينه مهندسـي مكانيك،بـه مـدت          يومدرك طراحي كاربردي به آنان اعطا م      
  يك ترم دروس جبراني خواهندگذراند

  شبانه  6364  دانشگاه صنعتي شريف  1  -

  شبانه  6365  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه
 پذيرفته شدگان پروژه وبخشي ازدروس خودرادرشاخه تخصصي فرايندهاي سـاخت           -فرايندهاي ساخت 

  شبانه  6366  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  گرددبه انجام رسانيده ومدرك طراحي كاربردي به آنان اعطامي 
  شبانه  6367  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -   فاقدخوابگاه-)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل

  شبانه  6368  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه -)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(نه تخصصي مكانيك جامداتزمي
  شبانه  6369  دانشگاه فردوسي مشهد  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6370  دانشگاه كاشان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6371  رشت-الندانشگاه گي  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6372  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  6373  دانشگاه يزد  8  -  

  )2كدگرايش( مهندسي موادمركب-1267
  روزانه  6374  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(با ضرايب طراحي كاربردي 

-محـل تحـصيل تهـران     -پذيرش براي گرايش طراحي سازه هاي كامپوزيتي باضرايب طراحي كـاربردي          
  روزانه  6375  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  6376  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فاقدخوابگاه(با ضرايب طراحي كاربردي 
-محـل تحـصيل تهـران     -پذيرش براي گرايش طراحي سازه هاي كامپوزيتي باضرايب طراحي كـاربردي          

  شبانه  6377  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )2كدگرايش( مهندسي دريا-1267

  روزانه  6378  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-باضرايب طراحي كاربردي-گرايش سازه هاي متحرك دريائي
  شبانه  6379  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-باضرايب طراحي كاربردي-ائيگرايش سازه هاي متحرك دري

  )2كدگرايش( مهندسي انرژي هاي تجديد پذير-1267
  روزانه  6380  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-دخوابگاهفاق-باضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  6381  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب طراحي كاربردي

  )2كدگرايش( مهندسي ماشينهاي ريلي-1267
  روزانه  6382  دانشگاه علم وصنعت ايران  20  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب طراحي كاربردي

  )2كدگرايش( مهندسي تسليحات-1267
  روزانه  6383  شتردانشگاه صنعتي مالك ا  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-گرايش سالح-فقط مرد
  شبانه  6384  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-گرايش سالح-فقط مرد

  )2كدگرايش( پدافندغيرعامل-1267
  روزانه  6385  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-فقط مرد-گرايش طراحي
  شبانه  6386  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب طراحي كاربردي-فقط مرد- گرايش طراحي

  )3كدگرايش(تبديل انرژي- مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6387  دانشگاه اروميه  12  -  

  روزانه  6388  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6389  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  6390  دانشگاه تبريز  16  -  

  روزانه  6391  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  6392  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6393  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  6394  دانشگاه تهران  15  -  
  روزانه  6395  دانشگاه رازي كرمانشاه  7  -  
  روزانه  6396  دانشگاه سمنان  9  -  
  روزانه  6397  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  12  -  

  روزانه  6398  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6399  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  6400  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6401  دانشگاه شهيدچمران اهواز  26  -  
  روزانه  6402  دانشگاه شيراز  18  -  
  روزانه  6403  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  12  -  

  روزانه  6404  تهران-دانشگاه صنعت آب وبرق شهيدعباسپور  7  -  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس-ريكيمديريت انرژي الكت
  روزانه  6405  دانشگاه صنعتي اروميه  8  -  
  روزانه  6406  دانشگاه صنعتي اصفهان  20  -  

  روزانه  6407  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6408  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
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  )3كدگرايش(رژيتبديل ان- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6409  دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول  6  -  
  روزانه  6410  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  روزانه  6411  هندتبريزدانشگاه صنعتي س  10  -  
  روزانه  6412  دانشگاه صنعتي شاهرود  15  -  
  روزانه  6413  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  
  روزانه  6414  دانشگاه صنعتي شيراز  9  -  

فاقـدخوابگاه  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشـد       (زمينه تخصصي ديناميك سياالت   
  روزانه  6415  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -   ومتاهلينخواهران

-)زمينــه تخــصص درمــدرك فــارغ التحــصيلي درج نخواهدشــد (زمينــه تخصــصي سيــستمهاي انــرژي
  روزانه  6416  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

فاقـدخوابگاه  )زمينه تخصص درمـدرك فـارغ التحـصيلي درج نخواهدشـد          (زمينه تخصصي علوم حرارتي   
  روزانه  6417  دانشگاه علم وصنعت ايران  13  -  ومتاهلين خواهران

  روزانه  6418  دانشگاه فردوسي مشهد  17  -  
  روزانه  6419  دانشگاه كاشان  14  -   خوابگاهتيمحدود

  روزانه  6420  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6421  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  16  -  
  روزانه  6422  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  روزانه  6423  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  6424  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  6425  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  6426  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6427  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  6428  دانشگاه تبريز  8  -  

  شبانه  6429  شگاه تربيت دبيرشهيدرجاييدان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6430  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  

  شبانه  6431  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6432  دانشگاه تهران  10  -   فاقدخوابگاه-گرايش ماشينهاي آبي 

  شبانه  6433  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  6434  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  6435  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  5  -  

  بانهش  6436  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6437  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6438  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6439  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  شبانه  6440  دانشگاه شيراز  3  -  

  شبانه  6441  دانشگاه صنعتي اصفهان  12  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6442  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6443  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
  شبانه  6444  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  

  شبانه  6445  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  محورشيوه آموزش 
  شبانه  6446   صنعتي شاهروددانشگاه  9  -  

  شبانه  6447  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6448  لم وصنعت ايراندانشگاه ع  2  -  فاقدخوابگاه)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي ديناميك سياالت
  شبانه  6449  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  قدخوابگاه فا)زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي

  شبانه  6450  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي علوم حرارتي
  شبانه  6451  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6452  نشگاه كاشاندا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6453  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6454  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6455  سوجدانشگاه يا  4  -  
  شبانه  6456  دانشگاه يزد  7  -  

  الملل بين  6457  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  شي كرهي واقع درجزيكده علوم ومهندس دانشليمحل تحص
  )3كدگرايش( مهندسي دريا-1267

  روزانه  6458  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  نتهاي دفترچهشرايط درا-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-باضرايب تبديل انرژي-گرايش هيدروديناميك وجلوبري
  شبانه  6459  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-باضرايب تبديل انرژي-گرايش هيدروديناميك وجلوبري

  )3كدگرايش(اي هسته مهندسي -1267
  روزانه  6460  دانشگاه اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-گرايش رآكتور

  روزانه  6461  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-اي هستهگرايش گداخت 
  روزانه  6462  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  باضرايب تبديل انرژي-اي هستهگرايش چرخه سوخت 

  روزانه  6463  دانشگاه شهيدبهشتي  3  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور
  روزانه  6464  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  روزانه  6465  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي-باضرايب تبديل انرژي-اي هستهگرايش گداخت 
  روزانه  6466  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي-باضرايب تبديل انرژي-گرايش مهندسي راكتور

 شـدگان درچهـارچوب ضـوابط دانـشكده         رفتـه يپذ-ي انـرژ  لي تبـد  بيباضـرا - راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  6467  نشگاه صنعتي شريفدا  3  -   خواهندشدلي فارغ التحصي هسته اي دانشگاه وبامدرك مهندسي انرژيمهندس
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  )3كدگرايش(اي  مهندسي هسته-1267ادامه 
كدمحل    محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6468  دانشگاه شيراز  1  -  باضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  شبانه  6469  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي-اي هستهگرايش گداخت 
 شـدگان درچـارچوب ضـوابط       رفتـه يپذ-فاقـدخوابگاه -ي انـرژ  لي تبد بيباضرا- راكتور ي مهندس شيگرا

  شبانه  6470  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  خواهندشد ليالتحص  فارغيا  هستهي دانشگاه وبامدرك مهندسيانرژ يدانشكده مهندس
  )3كدگرايش( مهندسي سيستمهاي انرژي-1267

  روزانه  6471  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  7  -  باضرايب تبديل انرژي
  روزانه  6472  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  باضرايب تبديل انرژي

 دانـشگاه وبـا     ي انـرژ  ي شدگان درچهارچوب ضـوابط دانـشكده مهندسـ        رفتهيپذ-ي انرژ لي تبد بيباضرا
  روزانه  6473  دانشگاه صنعتي شريف  4  -   خواهندشدلي فارغ التحصي انرژي هاستمي سيمدرك مهندس

  شبانه  6474  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  باضرايب تبديل انرژي
  شبانه  6475  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  باضرايب تبديل انرژي-شيوه آموزش محور

  شبانه  6476  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  باضرايب تبديل انرژي
 دانـشگاه وبـا     ي انـرژ  ي شدگان درچهارچوب ضـوابط دانـشكده مهندسـ        رفتهيپذ-ي انرژ لي تبد بيباضرا

  شبانه  6477  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   خواهندشدلي فارغ التحصي انرژي هاستمي سيمدرك مهندس
  )3كدگرايش( مهندسي انرژي هاي تجديد پذير-1267

  روزانه  6478  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي
  شبانه  6479  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه-باضرايب تبديل انرژي

  )4كدگرايش(بيومكانيك- مهندسي پزشكي -1267
  روزانه  6480  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6481  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  6482  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  شبانه  6483  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  )4كدگرايش(مهندسي ورزش- مهندسي پزشكي-1267

  روزانه  6484  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )يلياختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحص (-بيومكانيك-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6485  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-بيومكانيك-باضرايب مهندسي پزشكي

  )5كدگرايش(سيستم محركه خودرو- مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6486  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  6487  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  7  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  6488  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6489  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6490  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6491  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  روزانه  6493  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  بورسيه شركت مگاموتوروباهمكاري شركت مگاموتور-گرايش قواي محركه وموتورخودرو
  )5كدگرايش(ودروسيستم محركه خ- مهندسي خودرو -1267

  روزانه  6492  انشگاه صنعتي سهندتبريزد  10  -  سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك
  روزانه  6494  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  ينفاقدخوابگاه خواهران ومتاهل-سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك

  شبانه  6495  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  سيستم محركه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقدخوابگاه
  )5كدگرايش( مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي-1267

  روزانه  6496  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران- پذيرش  باضرايب سيستم محركه خودرو- فقط مرد
  شبانه  6497  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه-تحصيل تهرانمحل - پذيرش  باضرايب سيستم محركه خودرو- فقط مرد

  )6كدگرايش(طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان- مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6498  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6499  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )6كدگرايش(طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان- مهندسي خودرو -1267
  روزانه  6500  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلين-طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-يكباضرايب مهندسي مكان

  شبانه  6501  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش(سازه بدنه خودرو- مهندسي مكانيك -1267

  روزانه  6502  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  هشبان  6503  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )7كدگرايش(سازه بدنه خودرو- مهندسي خودرو -1267
  روزانه  6504  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-سازه بدنه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك

  شبانه  6505  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  سازه بدنه خودرو-باضرايب مهندسي مكانيك-فاقدخوابگاه
  )7كدگرايش( مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي-1267

  روزانه  6506  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ضرايب سازه بدنه خودرو پذيرش  با- فقط مرد
  شبانه  6507  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران- پذيرش  باضرايب سازه بدنه خودرو- فقط مرد

  )8كدگرايش( مهندسي مكاترونيك-1267
  روزانه  6508  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  6509  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  6510  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6511  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6512  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  6513  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك

  شبانه  6514  دانشگاه تبريز  2  -  
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  )8كدگرايش(دسي مكاترونيك مهن-1267ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6515  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6516  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6517  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6518  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  6519  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  فاقدخوابگاه-محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك

  الملل بين  6520  دانشگاه تهران  8  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  6521  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  شي كرهي واقع درجزي دانشكده علوم ومهندسليمحل تحص

  )1كدگرايش(فرآوري موادمعدني- مهندسي معدن -1268
  روزانه  6522   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  6523  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  6524  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6525  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6526  تي اميركبيردانشگاه صنع  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6527  دانشگاه كاشان  3  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  6528  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  6529   قزوين-)ره(مام خمينيالمللي ا دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  6530   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6531  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6532  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6533  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6534  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6535  دانشگاه يزد  2  -  
  )2كدگرايش(مكانيك سنگ- مهندسي معدن -1268

  روزانه  6536  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  6537  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6538  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6539  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  6540  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6541  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  
  روزانه  6542  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  روزانه  6543  دانشگاه يزد  4  -  

  شبانه  6544  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6545  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6546  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6547  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6548  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  
  شبانه  6549  دانشگاه يزد  2  -  

  )3كدگرايش(استخراج معدن- مهندسي معدن -1268
  روزانه  6550  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  6551   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  6552  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6553  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش فني اقتصادي
  روزانه  6554  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6555  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6556  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6557  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  
  روزانه  6558  دانشگاه صنعتي شاهرود  11  -  

  روزانه  6559  اندانشگاه كاش  3  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  6560  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6561   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  6562   قزوين-)ره(المللي امام خميني انشگاه بيند  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6563  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6564  دانشگاه شهيدباهنركرمان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6565  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6566  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  
  شبانه  6567  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(اكتشاف معدن- مهندسي معدن -1268
  روزانه  6568  دانشگاه اروميه  2  -  
  روزانه  6569  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  6570  ه تهراندانشگا  4  -  

  روزانه  6571  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6572  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  6573  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6574  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  7  -  
  روزانه  6575  دانشگاه صنعتي شاهرود  9  -  
  روزانه  6576  دانشگاه يزد  6  -  
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  )4كدگرايش(اكتشاف معدن– مهندسي معدن -1268ادامه 
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6577  دانشگاه اروميه  4  -  
  شبانه  6578  دانشگاه بيرجند  2  -  

  شبانه  6579  دانشگاه تهران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6580  نشگاه شهيدباهنركرماندا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6581  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6582  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6583  دانشگاه صنعتي شاهرود  6  -  
  شبانه  6584  دانشگاه يزد  5  -  

  )1كدگرايش( شناسايي،انتخاب وروش ساخت موادمهندسي-مهندسي مواد -1272
  روزانه  6585   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  6586  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  6587  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  6588  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6589  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  6590  دانشگاه تهران  20  -  
  روزانه  6591  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  6592  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  6593  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  4  -  

  روزانه  6594  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6595  دانشگاه شهيدباهنركرمان  14  -  ابگاهفاقدخو

  روزانه  6596  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  6597  دانشگاه صنعتي اصفهان  20  -  

  روزانه  6598  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  وابگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خ
  روزانه  6599  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل بندرعباس

  هروزان  6600  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  روزانه  6601  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  6602  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  16  -  
  روزانه  6603  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  روزانه  6604  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان
  روزانه  6605  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  6606  نعت ايراندانشگاه علم وص  20  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6607  دانشگاه فردوسي مشهد  17  -  
  روزانه  6608  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6609   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  6610   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6611  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6612  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6613  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  

  شبانه  6614  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6615  دانشگاه سمنان  7  -  
  شبانه  6616  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  6617  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6618  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  نهشبا  6619  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  6620  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6621  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6622  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )محل تحصيل بندرعباس (–فاقدخوابگاه 

  شبانه  6623  گاه صنعتي بابلدانش  4  -  
  شبانه  6624  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  

  شبانه  6625  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6626  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان

  شبانه  6627  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-انمحل تحصيل تهر
  شبانه  6628  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6629  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6630  دانشگاه يزد  2  -  
  )2كدگرايش(شكل دادن فلزات- مهندسي مواد-1272

  روزانه  6631  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6632  دانشگاه سمنان  9  -  
  روزانه  6633  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  6634  دانشگاه صنعتي شريف  7  -  

  شبانه  6635  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6636  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  6637  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6638  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  )3كدگرايش(جوشكاري- مهندسي مواد-1272

  روزانه  6639  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6640  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
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  )3كدگرايش(جوشكاري- مهندسي مواد-1272ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6641  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6642  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6643  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  8  -  
  روزانه  6644  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  شبانه  6645  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6646  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  

  شبانه  6647  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6648  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(استخراج فلزات- مهندسي مواد-1272
  روزانه  6649  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  6650  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  6651  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6652  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  

  روزانه  6653  دانشگاه علم وصنعت ايران  9  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6654  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  6655  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6656  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6657  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6658  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6659  گاه علم وصنعت ايراندانش  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6660  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش(بيومواد- مهندسي پزشكي -1272
  روزانه  6661  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6662  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  شبانه  6663  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6664  دانشگاه علم وصنعت ايران  4  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش(هندسي بافت م- مهندسي پزشكي-1272
  روزانه  6665  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي-بيومواد-باضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  6666  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گاهفاقدخواب-بيومواد-باضرايب مهندسي پزشكي

  )6كدگرايش(سراميك- مهندسي مواد-1272
  روزانه  6667   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  6668  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  6669  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  6670  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  6671  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش الكتروسراميك
  روزانه  6672  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6673  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  گرايش الكتروسراميك
  روزانه  6674  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  خواهران و متاهلينفاقدخوابگاه 
  روزانه  6675  پژوهشگاه موادوانرژي  10  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  انهشب  6676   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  6677  زوين ق-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  6678  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  6679  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6680  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش الكتروسراميك
  شبانه  6681  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6682  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6683  پژوهشگاه موادوانرژي  5  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  )6كدگرايش( مهندسي موادمركب-1272
  روزانه  6684  نعتي مالك اشتردانشگاه ص  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باضرايب سراميك-گرايش كامپوزيتهاي زمينه سراميكي وفلزي
  شبانه  6685  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -   درانتهاي دفترچهشرايط-محل تحصيل تهران-باضرايب سراميك-گرايش كامپوزيتهاي زمينه سراميكي وفلزي

  )7كدگرايش(ريخته گري- مهندسي مواد-1272
  روزانه  6686  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6687  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6688  اصفهاندانشگاه صنعتي   6  -  
  روزانه  6689  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  12  -  
  روزانه  6690  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6691  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  شبانه  6692  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6693  تهران-دانشگاه صنايع ومعادن ايران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6694  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6695  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه

  )8كدگرايش(خوردگي وحفاظت ازمواد- مهندسي مواد-1272
  روزانه  6696  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  
  روزانه  6697  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6698  دانشگاه تهران  5  -  
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  )8كدگرايش(خوردگي وحفاظت ازمواد- مهندسي مواد-1272ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6699  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6700  دانشگاه شيراز  4  -  
  هروزان  6701  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6702  بيردانشگاه صنعتي اميرك  4  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل بندرعباس
  روزانه  6703  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  روزانه  6704  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  روزانه  6705  دانشگاه صنعتي شيراز  4  -  
  روزانه  6706  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6707  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  

  شبانه  6708  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6709  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6710  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  6711  فهاندانشگاه صنعتي اص  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6712  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل بندرعباس
  شبانه  6713  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6714  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش()نانوفناوري(نانومواد- مهندسي مواد-1273
  روزانه  6715  دانشگاه تربيت مدرس  7  -   نانومواد-يرشته نانو فناور

  روزانه  6716  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  
  روزانه  6717  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  6718  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  10  -  
  روزانه  6719  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  روزانه  6720  پژوهشگاه موادوانرژي  8  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه
  شبانه  6721  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  
  شبانه  6722  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6723  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6724  نرژيپژوهشگاه موادوا  4  -  محل تحصيل كرج-فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(تجارت الكترونيكي-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  6725  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6726  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  6727  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  6728  قمدانشگاه   5  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  6729  دانشگاه قم  5  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  شبانه  6730  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6731   صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  2  -  

  شبانه  6732  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  شبانه  6733  دانشگاه قم  3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  6734  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  20  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-سوئد)lulea( دانشگاه لول آ يبا همكار

  مجازي  6735  دانشگاه شيراز  50  -  
  مجازي  6736  گاه شيرازدانش  50  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  6737  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  10  -  
  مجازي  6738  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  30  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(مديريت سيستمهاي اطالعات-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  6739  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  باضرايب تجارت الكترونيكي
  شبانه  6740  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  باضرايب تجارت الكترونيكي

  )2كدگرايش(امنيت اطالعات-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  6741  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6742  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  6743  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6744  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  )3كدگرايش(شبكه هاي كامپيوتري-(IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276

  روزانه  6745  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  6746  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6747  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  3  -  
  روزانه  6748  نشگاه يزددا  4  -  
  شبانه  6749  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  6750  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  خوابگاهفاقد
  شبانه  6751  دانشگاه يزد  2  -  

  الملل بين  6752  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  شي كرهي واقع درجزي دانشكده علوم ومهندسليمحل تحص
  )4كدگرايش ((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276

  روزانه  6753  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  
  روزانه  6754  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  6755  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  6756  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  ي سازماني معمارشيگرا

  روزانه  6757  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  )وابگاه ختيمحدود (ي چندرسانه ايستمهايرشته س
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  )4 كدگرايش((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  6758  دانشگاه صنعتي شريف  13  -  
  روزانه  6759  انشگاه صنعتي شريفد  1  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6760  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  6761  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6762  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  6763  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  ي سازماني معمارشيگرا
  شبانه  6764  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  )فاقدخوابگاه (ي چندرسانه ايستمهايرشته س

  شبانه  6765  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6766  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه- آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  6767  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  

  الملل بين  6768  دانشگاه تهران  15  -  ه كيش واقع درجزيريالملل نيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  6769  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد

  )1كدگرايش(معماري كامپيوتري- مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  6770  اصفهاندانشگاه   8  -  فاقدخوابگاه-معماري سيستمهاي كامپيوتري
  روزانه  6771  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-معماري سيستمهاي كامپيوتري

  روزانه  6772  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6773  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  6774  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  6775  دانشگاه شهيدبهشتي  15  -  
  روزانه  6776  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  انهروز  6777  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6778  دانشگاه صنعتي شريف  20  -  

  روزانه  6779  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6780  دانشگاه علم وصنعت ايران  12  -  هلينفاقدخوابگاه خواهران و متا

  شبانه  6781  اه تهراندانشگ  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6782  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  6783  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  دخوابگاهفاق

  شبانه  6784  گاه صنعتي شريفدانش  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6785  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6786  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  مجازي  6787  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  

  مجازي  6788  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  شيوه آموزش محور
  )2كدگرايش(هوش مصنوعي- مهندسي كامپيوتر-1277

  روزانه  6789  دانشگاه اصفهان  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6790  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  6791  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  6792  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  6793  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  6794  دانشگاه تربيت معلم تهران  9  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص

  روزانه  6795  دانشگاه تهران  7  -  گرايش رباتيك
  روزانه  6796  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  قدخوابگاهفا

  روزانه  6797  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  روزانه  6798  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  6799  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  روزانه  6800  دانشگاه شيراز  17  -  

  روزانه  6801  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  هوش مصنوعي ورباتيك
  روزانه  6802  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6803  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  6804  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  
  روزانه  6805  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

  روزانه  6806  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6807  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-صيل تهرانمحل تح

  روزانه  6808  دانشگاه علم وصنعت ايران  18  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  وزانهر  6809  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  روزانه  6810  دانشگاه يزد  4  -  رباتيك
  شبانه  6812  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  شبانه  6813  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6814  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  6815  دانشگاه تربيت معلم تهران  6  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  6816  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش رباتيك

  شبانه  6817  هيدباهنركرماندانشگاه ش  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6818  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  شبانه  6819  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  6820  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  6821  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6822  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6823  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-هوش مصنوعي ورباتيك
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  )2ايشكدگر(هوش مصنوعي- مهندسي كامپيوتر-1277ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6824  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6825  دانشگاه صنعتي شاهرود  4  -  
  شبانه  6826  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6827  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6828  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  6829  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6830  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6831  دانشگاه يزد  4  -  رباتيك
  غيرانتفاعي  6811  تبريز-)ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  15  -  

  )3كدگرايش(نرم افزار- مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  6832  دانشگاه اراك  5  -  

  روزانه  6833  اصفهاندانشگاه   8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6834  دانشگاه اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  روزانه  6835  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6836  گاه تهراندانش  13  -  
  روزانه  6837  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  6838  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  6839  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  6840  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6841  دانشگاه صنعتي شريف  21  -  

  روزانه  6842  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  وزانهر  6843  دانشگاه علم وصنعت ايران  17  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  6844  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  6845  دانشگاه كاشان  4  -   خوابگاهتيمحدود

  شبانه  6846  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  6847  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6848  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  6849  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6850  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6851  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور

  شبانه  6852  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6853  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6854  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6855  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6856  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6857  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  6858  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  6859  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  م نورپيا  6860  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  6861  )واحدري(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  6862  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  
  مجازي  6863  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  وزش محورشيوه آم

  الملل بين  6864  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )3كدگرايش ((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1277

  روزانه  6865  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  باضرايب نرم افزار-گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات
  روزانه  6866  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  درنيروي انتظامي شاغل رسمي كاركنان بورسيه- نرم افزاربيباضرا- اطالعاتي تكنولوژيستمهاي سشيگرا

  )4كدگرايش( الگوريتم ومحاسبات-1277
  روزانه  6867  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده هاي فني تهران
  شبانه  6868  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده هاي فني تهران

  )1كدگرايش(جلوبرندگي- فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6869  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  6870  دانشگاه سمنان  -  4  

  روزانه  6871  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6872  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  

  روزانه  6873  جه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خوا  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6874  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  

  روزانه  6875  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6876  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-فقط مرد-رشته موتور موشكپذيرش براي 

  روزانه  6877  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان
  روزانه  6878  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين

  روزانه  6879  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6880  اميركبيردانشگاه صنعتي   3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6881  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  
  شبانه  6882  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6883  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
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  )1كدگرايش(جلوبرندگي- فضا- مهندسي هوا-1279ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  مسالظرفيت ني

  دوره  تحصيل
  شبانه  6884  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-فقط مرد-رشته موتور موشكپذيرش براي 

  شبانه  6885  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان
  شبانه  6886  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )1رايشكدگ( فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6887  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  6888  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -   پروازوكنترلكينامي دشيگرا
  روزانه  6889  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  6890  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  6891  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  يي فضايس مهندشيگرا
  روزانه  6892  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  6893  پژوهشگاه هوا فضا  8  -  گرايش مهندسي فضايي
  شبانه  6894  ه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواج  1  -  گرايش مهندسي فضايي
  شبانه  6895  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش مهندسي فضايي

  )2كدگرايش(مكانيك پرواز- فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6896  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  روزانه  6897  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  ياختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيل
  روزانه  6898  صيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه ن  6  -  

  روزانه  6899  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6900  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  روزانه  6901  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6902  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6903  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  
  شبانه  6904  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه

  )3يشكدگرا(سازه هاي هوايي- فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6905  )ع (دانشگاه امام حسين  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6906  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6907  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  

  روزانه  6908  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6909  دانشگاه صنعتي شريف  17  -  

  روزانه  6910  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6911  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  6912  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6913  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  6914  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6915  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  

  شبانه  6916  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6917  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-انمحل تحصيل تهر

  شبانه  6918  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  6919  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش(آئروديناميك- فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6920  )ع (دانشگاه امام حسين  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6921  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  6922  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6923  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  روزانه  6924  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6925  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  روزانه  6926  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6927  ه صنعتي مالك اشتردانشگا  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  6928  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  6929  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6930  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  6931  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6932  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  

  شبانه  6933  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6934  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6935  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  6936  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  6937  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش(سوانح هوايي وصالحيتهاي پروازي- فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  6938  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  10  -   فقط مرد-نهاي ذينفعبورسيه سازما

  روزانه  6939  دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري  5  -   فقط مرد-بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
  )1كدگرايش( تكنولوژي نساجي- نساجي  مهندسي-1283

  روزانه  6940  دانشگاه صنعتي اصفهان  13  -  
  روزانه  6941  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  6942  دانشگاه يزد  10  -  
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  )1كدگرايش( تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي -1283ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  6943  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6944  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  6945  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6946  دانشگاه يزد  7  -  
  )1كدگرايش( مهندسي ساختارهاي نانو ليفي-1283

  روزانه  6947  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )بگاه از نيمسال دوم تحصيلياختصاص خوا (-تكنولوژي نساجي-باضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  6948  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-تكنولوژي نساجي-باضرايب مهندسي نساجي

  )1كدگرايش(م الياف شيمي نساجي وعلو- مهندسي نساجي -1284
  روزانه  6949  ي اصفهاندانشگاه صنعت  12  -   گرايش الياف-مهندسي نساجي
  روزانه  6950  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -   گرايش شيمي نساجي-مهندسي نساجي

  روزانه  6951  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6952  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  6953  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه- گرايش الياف-مهندسي نساجي
  شبانه  6954  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه- گرايش شيمي نساجي-مهندسي نساجي
  شبانه  6955  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  يوه آموزش محورش- گرايش الياف-مهندسي نساجي
  شبانه  6956  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- گرايش شيمي نساجي-مهندسي نساجي

  شبانه  6957  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6958  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( مهندسي ساختارهاي نانو ليفي-1284
  روزانه  6959  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-يمي نساجي وعلوم اليافش-باضرايب مهندسي نساجي

  شبانه  6960  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه-شيمي نساجي وعلوم الياف-باضرايب مهندسي نساجي
  )1كدگرايش( بيوتكنولوژي- مهندسي شيمي -1285

  روزانه  6961  دانشگاه اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  6962  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6963  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  6964  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  6965  دانشگاه صنعتي سهندتبريز  5  -  
  روزانه  6966  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6967  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  نهشبا  6968  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6969  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  6970  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش( مهندسي داروسازي-1285
  روزانه  6971  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  6972  دانشگاه تهران  3  -  

  )1كدگرايش(صنايع رنگ- مهندسي پليمر-1286
  روزانه  6973  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  شبانه  6974  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(صنايع رنگ- مهندسي رنگ-1286

  روزانه  6975  تهران-پژوهشكده صنايع رنگ  15  -   فاقدخوابگاه-صنايع رنگ-باضرايب مهندسي پليمر
  )1كدگرايش( مهندسي طراحي محيط زيست-1287

  روزانه  6976  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  6977  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( مديريت صنايع نساجي- مهندسي نساجي -1288
  روزانه  6978  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  شبانه  6979  بيردانشگاه صنعتي اميرك  2  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( مهندسي فراوري وانتقال گاز-1289

  روزانه  6980  دانشگاه صنعت نفت  12  -  زمحل تحصيل اهوا
  روزانه  6981  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل بندرعباس
  انهشب  6982  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل بندرعباس

  )1كدگرايش( مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت-1290
  روزانه  6983  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل اهواز

  زيمجا  6984  دانشگاه شيراز  25  -  
  مجازي  6985  دانشگاه شيراز  25  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش( مهندسي ايمني وبازرسي فني-1292
  نهروزا  6986  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل آبادان
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  كشاورزيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   كدرشته محل-4جدول شماره 
  )1دگرايشك(آبخيزداري- مهندسي منابع طبيعي -1301

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  7101  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  7102  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  عي وعلوم دريايي شهرستان نورمحل تحصيل دانشكده منابع طبي

  روزانه  7103  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7104  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7105  دانشگاه شهركرد  2  -  

  روزانه  7106  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7107  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  7108  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  روزانه  7109  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  نهروزا  7110  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  7111  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7112  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7113  دانشگاه زابل  4  -  

  شبانه  7114  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7115  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7116  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  شبانه  7117  بندرعباس-اه هرمزگاندانشگ  2  -  
  شبانه  7118  دانشگاه يزد  7  -  

  )2كدگرايش(مرتعداري- طبيعي  مهندسي منابع-1301
  روزانه  7119  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  7120  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7121  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  7122  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  7123  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7124   ساريدانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي  5  -  
  روزانه  7125  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  
  روزانه  7126  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  7  -  

  شبانه  7127  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7128  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7129  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7130  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  7131  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7132  ي ومنابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورز  3  -  
  شبانه  7133  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(آبياري وزهكشي- مهندسي كشاورزي -1302
  روزانه  7134  روميهدانشگاه ا  5  -  

  روزانه  7135  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  بدون خوابگاه
  روزانه  7136   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  روزانه  7137  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  7138  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7139  انشگاه تهراند  6  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  روزانه  7140  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7141  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  7142  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  7143  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  7144  دانشگاه شهركرد  6  -  
  روزانه  7145  دانشگاه شهيدچمران اهواز  13  -  
  روزانه  7146  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  7147  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  7148   طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع  6  -  فاقدخوابگاه
  هروزان  7149  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7150  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  روزانه  7151  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  انهروز  7152  دانشگاه كردستان  6  -  

  روزانه  7153  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7154  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7155  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7156   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  

  شبانه  7157   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7158  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7159  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي كرج
  شبانه  7160  دانشگاه تهران  6  -  قدخوابگاهفا-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  شبانه  7161  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  شبانه  7162  دانشگاه زابل  6  -  
  بانهش  7163  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  7164  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش(آبياري وزهكشي– مهندسي كشاورزي -1302ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  7165  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  7166  دانشگاه شيراز  2  -  

  بانهش  7167  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7168  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  شبانه  7169  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7170  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  7171  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7172  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(سازه هاي آبي– مهندسي كشاورزي -1302
  روزانه  7173  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  7174  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  7175  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7176  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7177  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  7178  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7179  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  7180  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  7181  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  7182  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7183  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7184  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  شبانه  7185  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7186  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7187  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7188  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7189  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7190  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  شبانه  7191  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  7192  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7193  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7194  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  7195  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش(مهندسي منابع آب– مهندسي كشاورزي -1302
  روزانه  7196  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  7197  ه بيرجنددانشگا  6  -  
  روزانه  7198  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7199  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-حصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهرانمحل ت
  روزانه  7200  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  روزانه  7201  دانشگاه تهران  5  -   كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده
  روزانه  7202  اهدانشگاه رازي كرمانش  3  -  
  روزانه  7203  دانشگاه زابل  -  8  

  روزانه  7204  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7205  دانشگاه شهيدچمران اهواز  7  -  

  روزانه  7206  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7207  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  7208  انشگاه بيرجندد  1  -  
  شبانه  7209  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  7210  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-ل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشتمح

  شبانه  7211  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  بانهش  7212  دانشگاه زابل  -  6  

  شبانه  7213  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7214  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7215  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(اصالح نباتات– مهندسي كشاورزي -1303
  روزانه  7216  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  7217  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  7218  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  7219  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  

  روزانه  7220  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  كرج-شاورزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده ك
  روزانه  7221  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  روزانه  7222  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7223  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  7224  دانشگاه زابل  3  -  
  روزانه  7225  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  7226  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  7227  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  7228  دانشگاه شيراز  15  -  



                                                           گروه كشاورزي                            126   صفحه                                                                                 گروه كشاورزي

  )1كدگرايش(اصالح نباتات– مهندسي كشاورزي -1303ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7229  دانشگاه صنعتي اصفهان  12  -  

  روزانه  7230  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7231  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  7  -  

  روزانه  7232  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7233  خرم آباد-دانشگاه لرستان  3  -  
  روزانه  7234  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  شبانه  7235  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7236  دانشگاه ايالم  3  -  

  شبانه  7237  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7238   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  

  شبانه  7239   قزوين-)ره(المللي امام خميني گاه بيندانش  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7240  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  7241  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  

  شبانه  7242  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7243  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-كده كشاورزي كرجمحل تحصيل دانش

  شبانه  7244  اه رازي كرمانشاهدانشگ  2  -  
  شبانه  7245  دانشگاه زابل  3  -  
  شبانه  7246  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  7247  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7248  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7249  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  7250  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7251  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7252  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  7253  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7254  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  )2كدگرايش(زراعت- مهندسي كشاورزي -1303
  روزانه  7255  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  7256  دانشگاه ايالم  3  -  

  روزانه  7257  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7258  شگاه بيرجنددان  5  -  
  روزانه  7259  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  7260  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-ل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهرانمح

  روزانه  7261  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  روزانه  7262  دانشگاه تهران  8  -  كده كشاورزي كرجمحل تحصيل دانش

  روزانه  7263  انشاهدانشگاه رازي كرم  6  -  
  روزانه  7264  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  7265  دانشگاه زنجان  14  -  

  روزانه  7266  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7267  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7268  دانشگاه شهيدچمران اهواز  6  -  
  روزانه  7269  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7270  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  

  روزانه  7271  دانشگاه صنعتي شاهرود  11  -  كيلومتري شاهرود7نشكده كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل دا
  روزانه  7272  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  7  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7273  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  7  -  
  روزانه  7274  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7275  دانشگاه كردستان  6  -  

  روزانه  7276  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7277  خرم آباد-دانشگاه لرستان  7  -  
  روزانه  7278  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  روزانه  7279  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  8  -  
  روزانه  7280  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  7281  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7282  دانشگاه ايالم  4  -  

  شبانه  7283  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7284  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  7285  دانشگاه تبريز  3  -  

  شبانه  7286  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7287  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7288  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  7289  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  7290  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  7291  دانشگاه شاهد  6  -  ايط درانتهاي دفترچهشر
  شبانه  7292  شگاه شهركرددان  8  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7293  دانشگاه شهيدباهنركرمان  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7294  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7295  اه صنعتي اصفهاندانشگ  4  -  فاقدخوابگاه



                                                           گروه كشاورزي                            127   صفحه                                                                                 گروه كشاورزي

  )2كدگرايش(زراعت- مهندسي كشاورزي -1303ادامه 
كدمحل   الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  7296  دانشگاه صنعتي شاهرود  7  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  7297  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7298  ومنابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي   5  -  

  شبانه  7299  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7300  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7301  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  
  شبانه  7302  دانشگاه مراغه  6  -  
  شبانه  7303  دانشگاه ياسوج  5  -  

  حضوري نيمه  7304  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  )3كدگرايش( علوم وتكنولوژي بذر-1303

  روزانه  7305  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7306  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  

  شبانه  7307  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  )4كدگرايش()اگرواكولوژي(اكولوژيك- كشاورزي-1303

  روزانه  7308  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  7309  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  7310  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  7311  دانشگاه شهيدبهشتي  8  -  
  روزانه  7312  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  

  روزانه  7313  روددانشگاه صنعتي شاه  8  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  7314  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7315  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7316  مجتمع آموزش عالي گنبد  3  -  
  شبانه  7317  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  7318  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7319  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  7320  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7321  فردوسي مشهددانشگاه   3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7322  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  
  )1كدگرايش(اقتصادكشاورزي-ورزي  مهندسي كشا-1304

  روزانه  7323  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  7324  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7325  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش توليد و بازاريابي 
  روزانه  7326  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ييگرايش سياست و توسعه روستا

  روزانه  7327  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  7328  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  هروزان  7329  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7330  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7331  دانشگاه شيراز  7  -  
  روزانه  7332  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش سياست وتوسعه روستايي
  روزانه  7333  ه فردوسي مشهددانشگا  4  -  گرايش مديريت وتوليدكشاورزي

  شبانه  7334  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  7335  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-رايش توليد و بازاريابي گ

  شبانه  7336  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ييگرايش سياست وتوسعه روستا
  شبانه  7337  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  7338  زاهدان-سيستان وبلوچستاندانشگاه   4  -  

  شبانه  7339  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7340  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7341  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7342  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  7  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7343  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  7344  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش سياست وتوسعه روستايي
  شبانه  7345  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش مديريت وتوليدكشاورزي

  شبانه  7346  دانشگاه كردستان  5  -  
  پيام نور  7347  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  7348  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  7349  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  30  -   الملل دانشگاه واقع درشهرستان چابهارني واحد بليمحل تحص

  )1كدگرايش(علوم باغباني- مهندسي كشاورزي -1305
  روزانه  7350  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي

  روزانه  7351  دانشگاه اروميه  8  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  7352  ايالمدانشگاه   2  -  

  روزانه  7353  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه-يكاري سبزشيگرا
  روزانه  7354  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -   فاقدخوابگاه-ي كاروهي مشيگرا

  روزانه  7355  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7356  دانشگاه تبريز  4  -  يگرايش گل و گياهان زينت

  روزانه  7357  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش ميوه كاري



                                                           گروه كشاورزي                            128   صفحه                                                                                 گروه كشاورزي

  )1كدگرايش(علوم باغباني- مهندسي كشاورزي -1305ادامه 
كدمحل   حصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل ت  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7358  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كارييگرايش سبز

  روزانه  7359  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  ل واقع دراتوبان تهران كرجمحل تحصي-ينتيگرايش گياهان ز
  روزانه  7360  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

  روزانه  7361  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه
  روزانه  7362  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها

  روزانه  7363  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي
  روزانه  7364  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني

  روزانه  7365  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  ي كاروهي مشيگرا
  روزانه  7366  دانشگاه زابل  4  -  گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي

  روزانه  7367  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7368  دانشگاه زنجان  8  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7369  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  7370  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -   فاقدخوابگاه-ي كاريگرايش سبز

  روزانه  7371  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-يگرايش ميوه كار
  روزانه  7372  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-ينتي زاناهي گشيگرا

  روزانه  7373  دانشگاه شهيدبهشتي  6  -  گرايش گياهان داروئي،ادويه اي و نوشابه اي
  روزانه  7374  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  ينتي زاهانيگرايش گ

  روزانه  7375  ازدانشگاه شهيدچمران اهو  4  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  7376  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  ي كاري سبزشيگرا

  روزانه  7377  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7378  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7379  دانشگاه شيراز  2  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  روزانه  7380  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7381  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7382  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  گرايش ميوه كاري

-يندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رام  4  -  
  روزانه  7383  مالثاني اهواز

  روزانه  7384  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  فاقدخوابگاه-سبزي كاري
  روزانه  7385  بيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع ط  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري

  روزانه  7386  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه-ي ونوشابه اي اهي،ادويي دارواهاني گشيگرا
  روزانه  7387  نشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندا  2  -  فاقدخوابگاه-ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  7388  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  7389  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش گياهان دارويي
  روزانه  7390  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7391  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  7392  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش سبزي كاري
  زانهرو  7393  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش گياهان زينتي
  روزانه  7394  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري

  روزانه  7395  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  7396  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  7397  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  10  -  
  شبانه  7398  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي

  شبانه  7399  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميوه كاري
  شبانه  7400  دانشگاه ايالم  2  -  

  شبانه  7401  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   فاقدخوابگاه-يكاري سبزشيگرا
  شبانه  7402  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -   فاقدخوابگاه-ي كاروهي مشيگرا

  شبانه  7403  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  7404  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش گل و  گياهان زينتي

  شبانه  7405  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش ميوه كاري
-محـل تحـصيل دانـشكده كـشاورزي كـرج         -ت باغبـاني  گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصوال    

  شبانه  7406  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7407  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه
  شبانه  7408  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها

  شبانه  7409  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي
-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كـرج     -گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني      

  شبانه  7410  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7411  دانشگاه زابل  4  -   اي ونوشابه ايگرايش گياهان دارويي،ادويه

  شبانه  7412  انشگاه زنجاند  2  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7413  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7414  دانشگاه شهركرد  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7415  دانشگاه شيراز  1  -  سبزي كاري

  شبانه  7416  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7417  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  7418  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  )فاقدخوابگاه(گرايش سبزي كاري  
  شبانه  7419  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  )فاقدخوابگاه(گرايش گياهان زينتي  
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  )1كدگرايش(علوم باغباني- مهندسي كشاورزي -1305ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  7420  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-ش ميوه كاريگراي

  شبانه  7421  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري
  شبانه  7422  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-ي ونوشابه اي اهي،ادويي دارواهاني گشيگرا

  شبانه  7423  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش سبزي كاري
  شبانه  7424  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه -گرايش گياهان دارويي
  شبانه  7425  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش گياهان زينتي
  هشبان  7426  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري

  شبانه  7427  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش سبزي كاري
  شبانه  7428  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش گياهان زينتي
  شبانه  7429  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش ميوه كاري

  حضوري نيمه  7430  دانشگاه اروميه  8  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -ي داروياهاني گشيگرا
  حضوري نيمه  7431  دانشگاه اروميه  8  -   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي -ي كاروهي مشيگرا

  الملل بين  7432  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد
  )1كدگرايش(ترويج وآموزش كشاورزي- مهندسي كشاورزي -1306

  روزانه  7433  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7434  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج- تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان

  روزانه  7435  مانشاهدانشگاه رازي كر  6  -  
  روزانه  7436  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  7437  دانشگاه شيراز  10  -  

  شبانه  7439  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7440  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  7441  دانشگاه زنجان  1  -  
  شبانه  7442  دانشگاه شيراز  1  -  

  )1كدگرايش(ترويج كشاورزي- مهندسي كشاورزي -1306
  روزانه  7444  دانشگاه تهران  3  -  نشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل دا-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي
  روزانه  7438  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  فاقدخوابگاه-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي

  شبانه  7445  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-اورزيباضرايب ترويج وآموزش كش
  شبانه  7443  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي

  )1كدگرايش(آموزش كشاورزي-شاورزي  مهندسي ك-1306
  روزانه  7446  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي
  شبانه  7447  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-نشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل دا-باضرايب ترويج وآموزش كشاورزي

  )1كدگرايش(جنگلداري- مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  7448  دانشگاه اروميه  -  6  
  روزانه  7449  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  حل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نورم

  روزانه  7450  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7451  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  7452  اندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگ  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7453  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  7454  دانشگاه كردستان  10  -  

  روزانه  7455  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  روزانه  7456  خرم آباد-دانشگاه لرستان  4  -  

  روزانه  7457  دانشگاه يزد  5  -  گرايش خشكبوم
  شبانه  7458  دانشگاه اروميه  -  2  

  شبانه  7459  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7460  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7461  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7462  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  شبانه  7463  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا

  شبانه  7464  دانشگاه ياسوج  14  -  
  شبانه  7465  دانشگاه يزد  4  -  گرايش خشكبوم

  )1كدگرايش(جنگل شناسي واكولوژي جنگل- مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  7466  دانشگاه تهران  5  -  حصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل ت-باضرايب جنگلداري
  روزانه  7467  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  13  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جنگلداري
  روزانه  7468  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-هفاقدخوابگا-باضرايب جنگلداري
  روزانه  7469  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-باضرايب جنگلداري
  شبانه  7470  دانشگاه تهران  5  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب جنگلداري
  شبانه  7471  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-باضرايب جنگلداري
  شبانه  7472  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا-باضرايب جنگلداري

  )1كدگرايش(مهندسي جنگل- مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  7473  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب جنگلداري
  روزانه  7474  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  باضرايب جنگلداري

  روزانه  7475  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه- صومعه سرايعيمنابع طب دانشكده ليمحل تحص-ي جنگلداربيبا ضرا
  شبانه  7476  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-باضرايب جنگلداري

  شبانه  7477  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  داريباضرايب جنگل
  شبانه  7478  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه- صومعه سرايعي دانشكده منابع طبليمحل تحص-ي جنگلداربيبا ضرا
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  )1كدگرايش( خاكعلوم- مهندسي كشاورزي -1308
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7479  دانشگاه اروميه  8  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

  روزانه  7480  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه- خاكيابي و ارزي و رده بندشيدايپ
  روزانه  7481  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   فاقدخوابگاه- خاكي و تكنولوژيولوژي بشيگرا
  روزانه  7482  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه- خاكيزي وحاصلخيمي ششيگرا
  روزانه  7483  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه- وحفاظت خاككيزي فشيگرا

  روزانه  7484  دانشگاه تبريز  2  -  وژي وتكنولوژي خاكگرايش بيول
  روزانه  7485  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7486  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7487  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7488  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-  خاكيزي وحاصلخيمي ششيگرا
  روزانه  7489  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج- واقع دراتوبان تهراني دانشكده كشاورزليمحل تحص- وحفاظت خاككيزي فشيگرا

  روزانه  7490  دانشگاه تهران  2  -  دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  روزانه  7491  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7492  دانشگاه تهران  5  -  اورزي كرجمحل تحصيل دانشكده كش-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك وتغذيه گياه
  روزانه  7493  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  روزانه  7494  دانشگاه زنجان  3  -   خاكيابيگرايش پيدايش رده بندي وارز

  روزانه  7495  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7496  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7497  دانشگاه شهركرد  3  -  گرايش پيدايش و رده بندي خاك
  روزانه  7498  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7499  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -   فاقدخوابگاه- خاك ي و حاصلخيزيگرايش شيم
  روزانه  7500  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك و حفاظت خاك 

  زانهرو  7501  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7502  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7503  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7504  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  روزانه  7505  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  روزانه  7506  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  حاصلخيزي خاكگرايش شيمي و
  روزانه  7507  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7508  دانشگاه صنعتي شاهرود  8  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
- طبيعي راميندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع  8  -  

  روزانه  7509  مالثاني اهواز
  روزانه  7510  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  روزانه  7511  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7512  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  4  -  قدخوابگاهفا-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7513  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7514  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  7515  هددانشگاه فردوسي مش  8  -  

  روزانه  7516  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  روزانه  7517  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  روزانه  7518  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7519  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  روزانه  7520  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  -  2  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  روزانه  7521  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  4  -  گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك
  روزانه  7522  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  -  8  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  زانهرو  7523  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  2  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  روزانه  7524  دانشگاه ياسوج  3  -  
  شبانه  7525  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

  شبانه  7526  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  قدخوابگاه فا- خاكي و تكنولوژيولوژيب
  شبانه  7527  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   فاقدخوابگاه- خاكيابي و ارزي و رده بندشيدايپ
  شبانه  7528  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   فاقدخوابگاه- و حفاظت خاككيزيف

  شبانه  7529  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه- خاكيزي وحاصلخيمي ششيگرا
  شبانه  7530  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك

  شبانه  7531  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  شبانه  7532  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

  شبانه  7533  دانشگاه تبريز  1  -  ايش فيزيك وحفاظت خاكگر
  شبانه  7534  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  شبانه  7535  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج- بندي وارزيابي خاكگرايش پيدايش رده
  شبانه  7536  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

  شبانه  7537  اندانشگاه تهر  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك
  شبانه  7538  دانشگاه زنجان  1  -   خاكيابيگرايش پيدايش رده بندي وارز

  شبانه  7539  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7540  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7541  دانشگاه شهركرد  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش ورده بندي خاك 
  شبانه  7542  دانشگاه شهركرد  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7543  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
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  )1كدگرايش(علوم خاك– مهندسي كشاورزي -1308امه اد
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  7544  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7545  ران اهوازدانشگاه شهيدچم  3  -  گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7546  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
  شبانه  7547  اصفهاندانشگاه صنعتي   1  -  گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك فاقدخوابگاه

  شبانه  7548  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -   فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7549  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7550  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك
  شبانه  7551  نعتي اصفهاندانشگاه ص  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك

  انهشب  7552  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7553  انشگاه صنعتي اصفهاند  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7554  دانشگاه صنعتي شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  7555  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

  شبانه  7556  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك
  شبانه  7557  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

  شبانه  7558  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-اكگرايش فيزيك وحفاظت خ
  شبانه  7559  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  

  شبانه  7560  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7561  رشت-ندانشگاه گيال  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك

  شبانه  7562  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
  شبانه  7563  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيك وحفاظت خاك

  شبانه  7564  دانشگاه ياسوج  3  -  
  حضوري نيمه  7565  دانشگاه اروميه  9  -   دانشگاهحضوري نيمهآموزشهاي محل تحصيل مركز -گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

  )1كدگرايش(علوم دامي– مهندسي كشاورزي -1309
  روزانه  7566  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7567  دانشگاه اروميه  15  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7568  دانشگاه اروميه  3  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7569  دانشگاه ايالم  2  -   تغذيه دام وطيورشيگرا
  روزانه  7570  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7571  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7572  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7573  دانشگاه بيرجند  5  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7574  دانشگاه بيرجند  5  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7575  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7576  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7577  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7578  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  7579  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7580  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7581  دانشگاه تهران  6  -   كرج– محل تحصيل دانشكده كشاورزي –گرايش تغذيه دام 
  روزانه  7582  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش تغذيه دام

  روزانه  7583  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش ژنتيك واصالح نژاددام
  روزانه  7584  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7585  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7586  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7587  دانشگاه زابل  3  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7588  دانشگاه زابل  4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7589  دانشگاه زنجان  7  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7590  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7591  دانشگاه زنجان  3  -  ي دامگرايش فيزيولوژ

  روزانه  7592  اه زنجاندانشگ  3  -  گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  7593  دانشگاه شهركرد  2  -  ژاد دام                   گرايش اصالح ن

  روزانه  7594  دانشگاه شهركرد  4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7595  دانشگاه شهيدباهنركرمان  20  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7596  دانشگاه شهيدباهنركرمان  10  -  فاقدخوابگاه-مگرايش تغذيه دا
  روزانه  7597  دانشگاه شيراز  7  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7598  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7599  دانشگاه صنعتي اصفهان  14  -  

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  8  -  گرايش اصالح نژاددام
  روزانه  7600  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  10  -  امگرايش تغذيه د
  روزانه  7601  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  6  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7602  مالثاني اهواز

  روزانه  7603  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  فاقدخوابگاه-ش اصالح نژاددامگراي
  روزانه  7604  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  8  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام

  روزانه  7605  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7606  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش مديريت دامپروري

  روزانه  7607  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
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  )1كدگرايش(علوم دامي– مهندسي كشاورزي -1309ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  يلتحص
  روزانه  7608  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7609  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7610  علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساريدانشگاه   3  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7611  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -   داميولوژيزي فشيگرا

  روزانه  7612  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  
  روزانه  7613  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -   و اصالح ددامكيگرايش ژنت

  روزانه  7614  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7615  دانشگاه كردستان  4  -  گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7616  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7617  دانشگاه كردستان  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  7618  رشت-اه گيالندانشگ  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام

  روزانه  7619  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
  روزانه  7620  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  7621  خرم آباد-دانشگاه لرستان  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7622  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  7623  شگاه ياسوجدان  5  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  7624  مجتمع آموزش عالي گنبد  6  -   دامهي تغذشيگرا
  شبانه  7625  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7626  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7627  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7628  دانشگاه ايالم  3  -   تغذيه دام وطيورشيگرا
  شبانه  7629  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7630  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه-يش تغذيه دامگرا
  شبانه  7631  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7632  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7633  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7634  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7635  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7636  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  7637  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش مديريت دامپروري
  شبانه  7638  دانشگاه تهران  6  -   فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - دام گرايش تغذيه

  شبانه  7639  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7640  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش ژنتيك و اصالح نژاددام

  شبانه  7641  دانشگاه تهران  5  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7642  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7643  دانشگاه زابل  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  نهشبا  7644  دانشگاه زابل  4  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7645  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7646  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7647  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7648  ندانشگاه زنجا  2  -  گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  7649  دانشگاه شهركرد  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  7650  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه

  شبانه  7651  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7652  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  اهفاقدخوابگ-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7653  ه شيرازدانشگا  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  7654  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7655  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فاقدخوابگاه

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  15  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  7656  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  17  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7657  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  19  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7658  مالثاني اهواز

  شبانه  7659  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه- نژاددامگرايش اصالح
  شبانه  7660  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام

  شبانه  7661  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه-يولوژي دامگرايش فيز
  شبانه  7662  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  7663  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  1  -  اصالح نژاد دام
  شبانه  7664  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  1  -  تغذيه دام

  بانهش  7665  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7666   مشهددانشگاه فردوسي  2  -   فاقدخوابگاه- و اصالح دامكيگرايش ژنت

  شبانه  7667  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  7668  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش اصالح نژاددام

  شبانه  7669  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش تغذيه دام
  شبانه  7670  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه-ي دامگرايش فيزيولوژ

  شبانه  7671  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  7672  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -   دامهي تغذشيگرا
  حضوري نيمه  7673  دانشگاه اروميه  -  10   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي - دامهي تغذشيگرا
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  )2كدگرايش(پرورش وتوليدطيور- مهندسي كشاورزي -1309
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7674  دانشگاه بيرجند  5  -  باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون
  روزانه  7675  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7676  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  7677  دانشگاه بيرجند  1  -  باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون

  شبانه  7678  دانشگاه زابل  3  -  
  )1كدگرايش(اصالح گياهان باغباني- مهندسي توليدات گياهي-1310

  روزانه  7679  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7680  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت

  )2كدگرايش(توليدمحصوالت باغباني- مهندسي توليدات گياهي-1310
  روزانه  7681  دانشگاه تهران  3  -  انشكده ابوريحان واقع درپاكدشتمحل تحصيل د

  شبانه  7682  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  )1كدگرايش(شيالت- مهندسي منابع طبيعي -1311

  روزانه  7683  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  7684  دانشگاه زابل  5  -  

  )1كدگرايش(تكثيروپرورش آبزيان- مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  7685  دانشگاه اروميه  6  -  

  روزانه  7686  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرسنا ن نور
  روزانه  7687  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7688  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3  -  
  روزانه  7689  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7690  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7691  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  10  -  
  روزانه  7692  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  10  -  

  روزانه  7693  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  روزانه  7694  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  روزانه  7695  مجتمع آموزش عالي گنبد  4  -  
  شبانه  7696  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7697  دانشگاه تهران  4  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7698  رگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گ  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7699  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7700  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  7701  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا

  شبانه  7702  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  7703  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  

  )1كدگرايش(فرآوري محصوالت شيالتي- مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  7704  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  ابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نوردانشكده من
  روزانه  7705  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7706  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  شبانه  7707  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(بوم شناسي آبزيان شيالتي- مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  7708  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7709  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  
  روزانه  7710  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7711  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7712  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  روزانه  7713  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  3  -  

  شبانه  7714  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7715  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7716  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  شبانه  7717  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7718  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا
  شبانه  7719  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )1كدگرايش(اني آبزي وبهره بردارديص-يعي منابع طبي مهندس-1311
  روزانه  7720  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7721  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  ابگاهفاقدخو
  )1كدگرايش(صنايع چوب- مهندسي منابع طبيعي-1312

  هروزان  7722  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
  روزانه  7723  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  7724  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7725  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7726  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  )2كدگرايش(رآورده هاي چندسازه چوبف- مهندسي منابع طبيعي -1312

  روزانه  7727   كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7728  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  شبانه  7729   طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي ومنابع  1  -  فاقدخوابگاه
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  )3كدگرايش(حفاظت واصالح چوب- مهندسي منابع طبيعي -1312
كدمحل   موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7730  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7731  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7732  ومنابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي   4  -  
  شبانه  7733  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7734  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  
  )4كدگرايش( چوبآناتوميبيولوژي و- مهندسي منابع طبيعي-1312

  روزانه  7735  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7736  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  )5كدگرايش(صنايع خميروكاغذ- مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  7737  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7738  دانشگاه شهيدبهشتي  9  -  پذيرش براي پارك علمي،تحقيقاتي وفناوري واقع درزيرآب مازندران
  روزانه  7739  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  12  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7740  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7741  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  7742  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  بانهش  7743  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7744  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  )1كدگرايش(علوم وصنايع غذايي- مهندسي كشاورزي -1313
  زانهرو  7745  دانشگاه اروميه  12  -  

  روزانه  7746  دانشگاه تبريز  3  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  روزانه  7747  دانشگاه تبريز  3  -  گرايش شيمي مواد غذايي

  روزانه  7748  دانشگاه تبريز  2  -   غذاييعييش مهندسي صناگرا
  روزانه  7749  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7750  دانشگاه تهران  3  -  صيل دانشكده كشاورزي كرجمحل تح-گرايش بيوتكنولوژي غذايي 
  روزانه  7751  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم ومواد غذايي

  روزانه  7752  دانشگاه تهران  3  -  حل تحصيل دانشكده كشاورزي كرجم-گرايش فنĤوري تبديل مواد غذايي
  روزانه  7753  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش مهندسي صنايع غذايي 

  روزانه  7754  دانشگاه شيراز  7  -  اييتكنولوژي صنايع غذگرايش 
  روزانه  7755  شيرازدانشگاه   7  -  گرايش شيمي موادغذايي

  روزانه  7756  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  تكنولوژي صنايع غذاييگرايش 
  روزانه  7757  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي

  روزانه  7758  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  ژي موادغذايي  گرايش ميكروبيولو
  روزانه  7759  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  9  -  فاقدخوابگاه-ي صنايع غذاييگرايش تكنولوژِ

  روزانه  7760  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه-گرايش شيمي مواد غذايي
  روزانه  7761  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي
  روزانه  7762  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه-گرايش تكنولوژِي صنايع غذايي

  روزانه  7763  علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانشگاه   15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه-گرايش شيمي مواد غذايي
  روزانه  7764  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  يي غذاصنايع ي تكنولوژشيگرا

  روزانه  7765  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  شبانه  7766  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7767  دانشگاه تبريز  1  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  شبانه  7768  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش شيمي مواد غذايي

  شبانه  7769  دانشگاه تبريز  1  -   غذاييعيگرايش مهندسي صنا
  شبانه  7770  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -گرايش بيوتكنولوژي غذايي 
  شبانه  7771  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه- محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم و مواد غذايي

  شبانه  7772  شگاه تهراندان  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فنĤوري تبديل موادغذايي
  شبانه  7773  دانشگاه تهران  3  -   فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -گرايش مهندسي صنايع غذايي 

  شبانه  7774  دانشگاه شيراز  1  -  تكنولوژي صنايع غذاييگرايش 
  شبانه  7775  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش شيمي موادغذايي

  شبانه  7776  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  )فاقدخوابگاه  (تكنولوژي صنايع غذاييگرايش 
  شبانه  7777  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  )فاقدخوابگاه(گرايش مهندسي صنايع غذايي  

  شبانه  7778  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  )فاقدخوابگاه(يولوژي موادغذاييگرايش ميكروب
  شبانه  7779  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  شبانه  7780  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-يمي موادغذاييگرايش ش
  شبانه  7781  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه-گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي

  شبانه  7782  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  يي غذاصنايع ي تكنولوژشيگرا
  شبانه  7783  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  فاقدخوابگاه

  حضوري نيمه  7784  دانشگاه اروميه  -  9   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  الملل بين  7785  دانشگاه تبريز  -  20   دانشگاه واقع درارسالملل بينمحل تحصيل واحد-شيوه آموزش محور- غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا

  )1كدگرايش(حشره شناسي كشاورزي- مهندسي كشاورزي -1314
  روزانه  7786  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  7787  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7788  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7789  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  كرج-رزي واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاو
  روزانه  7790  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
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  )1يشكدگرا(حشره شناسي كشاورزي- مهندسي كشاورزي -1314ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7791  دانشگاه تهران  11  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7792  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  7793  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7794  دانشگاه زنجان  11  -  

  روزانه  7795  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  7796  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7797  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7798  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  7799  انشگاه شيرازد  8  -  

  روزانه  7800  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  5  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7801  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  7802  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  7803  دانشگاه كردستان  4  -  

  روزانه  7804  رشت-دانشگاه گيالن  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7805  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  
  روزانه  7806  دانشگاه مراغه  5  -  
  روزانه  7807  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  12  -  
  روزانه  7808  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  7809  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7810  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7811  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  7812  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7813  گاه تهراندانش  11  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7814  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  7815  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  7816  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  7817  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  7818  دانشگاه شهيدباهنركرمان  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7819  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  شبانه  7820  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  7821  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  7822  نشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندا  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7823  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  

  شبانه  7824  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7825  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7826  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  
  شبانه  7827  دانشگاه ياسوج  4  -  

  حضوري نيمه  7828  دانشگاه اروميه  -  7   دانشگاهحضوري نيمهمحل تحصيل مركز آموزشهاي 
  غيرانتفاعي  7829  كاشمر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  15  -  

  )1كدگرايش(بيماري شناسي گياهي- مهندسي كشاورزي -1315
  روزانه  7830  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7831  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  7832  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران

  روزانه  7833  دانشگاه تهران  4  -  قع درپاكدشتمحل تحصيل دانشكده ابوريحان وا
  روزانه  7834  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7835  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  7836  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7837  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  7838  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  7839  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7840  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  7841  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  روزانه  7842  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  7843  نعتي اصفهاندانشگاه ص  4  -  

  روزانه  7844  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7845  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  7846  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  7847  دانشگاه كردستان  6  -  

  روزانه  7848  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7849  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر  9  -  
  روزانه  7850  دانشگاه ياسوج  4  -  

  شبانه  7851  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7852  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  7853  دانشگاه تهران  4  -  هفاقدخوابگا-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7854  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7855  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  7856  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  7857  دانشگاه شهركرد  2  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش(بيماري شناسي گياهي- مهندسي كشاورزي -1315ادامه 
كدمحل   ي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عال  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  7858  شگاه شهيدباهنركرماندان  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7859  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  شبانه  7860  دانشگاه شهيدچمران اهواز  4  -  
  شبانه  7861  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  7862  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7863  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7864  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  
  شبانه  7865  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7866  ترش-دانشگاه گيالن  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7867  دانشگاه ياسوج  4  -  
  )1كدگرايش(تمحيط زيس- مهندسي منابع طبيعي -1317

  روزانه  7868  دانشگاه بيرجند  8  -  ستي زطي محي هايگرايش آلودگ
  روزانه  7869  دانشگاه بيرجند  4  -  ني سرزمشي و آمايابي ارزشيگرا

  روزانه  7870  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور
  روزانه  7871  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7872  دانشگاه شهيدبهشتي  5  -  آلودگي محيط زيستگرايش 
  روزانه  7873  عتي اصفهاندانشگاه صن  10  -  

  روزانه  7874  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  6  -   فاقدخوابگاه- ني سرزمشي وآمايابي ارزشيبا گرا
  روزانه  7875  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  6  -   فاقدخوابگاه- يستي وتنوع زستگاههاي زشيبا گرا

  روزانه  7876  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه
  روزانه  7877  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  7878  دانشگاه مالير  6  -  
  نهروزا  7879  دانشگاه يزد  5  -  

  شبانه  7880  دانشگاه بيرجند  2  -  ستي زطي محي هايگرايش آلودگ
  شبانه  7881  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7882  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  شبانه  7883  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7884  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  7885  گاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگاندانش  1  -   فاقدخوابگاه- ني سرزمشي وآمايابي ارزشيبا گرا
  شبانه  7886  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -   فاقدخوابگاه- يستي وتنوع زستگاههاي زشيبا گرا

  شبانه  7887  دانشگاه مالير  2  -  
  شبانه  7888  دانشگاه يزد  5  -  

  )1كدگرايش( آمايش سرزمين-1317
شـرايط وميـزان     -فرانـسه  )sorbonne (باهمكاري دانشگاه سوربن  -باضرايب محيط زيست  
  غيرانتفاعي  7889  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  15  -  شهريه درانتهاي دفترچه

  )1يشكدگرا(مكانيك ماشينهاي كشاورزي– مهندسي كشاورزي -1319
  روزانه  7890  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  7891  دانشگاه ايالم  3  -  

  روزانه  7892  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7893  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7894  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7895  دانشگاه تهران  9  -  تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشتمحل 

  روزانه  7896  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7897  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  7898  دانشگاه شهركرد  7  -  

  روزانه  7899  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7900  دانشگاه شيراز  19  -  
  روزانه  7901  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  
  روزانه  7902  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  8  -  
  روزانه  7903  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7904  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  
  شبانه  7905  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7906  دانشگاه ايالم  2  -  

  شبانه  7907  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7908  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7909  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت
  شبانه  7910  انشگاه تهراند  6  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7911  دانشگاه شهركرد  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7912  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7913  شگاه شيرازدان  2  -  
  شبانه  7914  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7915  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  7916  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7917  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  2  -  
  )1كدگرايش( هواشناسي كشاورزي-1320

  روزانه  7918  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
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  )1كدگرايش( هواشناسي كشاورزي-1320ادامه 
كدمحل   ا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه ي  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7919  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  7920  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  3  -  
  روزانه  7921  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  7922  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7923  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7924  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  2  -  

  شبانه  7925  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش(يمديريت مناطق بيابان- مهندسي منابع طبيعي-1321

  روزانه  7926  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7927  دانشگاه شيراز  13  -  

  روزانه  7928  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7929  يزددانشگاه   6  -  

  شبانه  7930  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7931  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  7932  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  7933  دانشگاه يزد  5  -  

  )2كدگرايش(توليدات گياهي ودامي- مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321
  روزانه  7934  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل تهران
  شبانه  7935  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران

  )3كدگرايش(محيط زيست ومنابع طبيعي- مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321
  روزانه  7936  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل تهران
  شبانه  7937  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران

  )4كدگرايش(توسعه وعمران مناطق بياباني- مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321
  نهروزا  7938  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل تهران
  شبانه  7939  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران

  )1كدگرايش(مكانيزاسيون كشاورزي- مهندسي كشاورزي -1322
  زانهرو  7940  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7941  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7942  دانشگاه شهيدچمران اهواز  5  -  
  روزانه  7943  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  7944  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7945  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7946  دانشگاه شهركرد  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7947   اهوازدانشگاه شهيدچمران  3  -  
-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  19  -  

  شبانه  7948  مالثاني اهواز
  شبانه  7949  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(بيابان زدايي- مهندسي منابع طبيعي -1323
  روزانه  7950  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  7951  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  7952  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  7953  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  7954  دانشگاه كاشان  3  -   خوابگاهتيمحدود
  شبانه  7955  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  7956  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  7957  دانشگاه سمنان  2  -  

  شبانه  7958  دانشگاه سمنان  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7959  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7960  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه-شيوه آموزش محور
  شبانه  7961  دانشگاه كاشان  1  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش(شاورزيبيوتكنولوژي درك- مهندسي كشاورزي -1324
  روزانه  7962  دانشگاه اروميه  7  -  

  روزانه  7963  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7964   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  7965  دانشگاه تبريز  3  -  
  روزانه  7966  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  3  -  

  روزانه  7967  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران
  روزانه  7968  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  10  -  

  روزانه  7969  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  7970  دانشگاه رازي كرمانشاه  3  -  
  روزانه  7971  دانشگاه زابل  3  -  
  روزانه  7972  دانشگاه زنجان  5  -  

  روزانه  7973  دانشگاه زنجان  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-بورسيه سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
  روزانه  7974  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  7975  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
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  )1كدگرايش(بيوتكنولوژي دركشاورزي- مهندسي كشاورزي -1324ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  7976  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  
  روزانه  7977  دانشگاه شيراز  5  -  
  روزانه  7978  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  7979  هروددانشگاه صنعتي شا  3  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  7980  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  7981  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  7982  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  7983  دانشگاه كردستان  6  -  

  روزانه  7984  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  7985  خرم آباد-دانشگاه لرستان  3  -  
  روزانه  7986  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  7987  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  7988  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  فاقدخوابگاه
  نهشبا  7989   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  شبانه  7990  وين قز-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7991  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  7992  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  

  شبانه  7993  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  7994  دانشگاه زابل  3  -  
  شبانه  7995  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  7996  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  7997  دانشگاه شهيدباهنركرمان  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  7998  دانشگاه شهيدبهشتي  1  -  
  شبانه  7999   شيرازدانشگاه  1  -  

  شبانه  8000  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8001  دانشگاه صنعتي شاهرود  3  -  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين  20  -  
  شبانه  8002  مالثاني اهواز

  شبانه  8003  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8004  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري  4  -  

  شبانه  8005  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8006  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  پيام نور  8007  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  8008  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  8009  )حدكرجوا(دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  
  پيام نور  8010  )واحدكرج(دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور

  )1كدگرايش(توسعه روستايي- مهندسي كشاورزي -1325
  روزانه  8011  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  3  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  8012  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  8013  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8014  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8015  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  

  روزانه  8016  رشت-دانشگاه گيالن  7  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  8017  دانشگاه ياسوج  5  -  

  شبانه  8018  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8019  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8020  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8021  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  8022  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  8023  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8024  رشت-دانشگاه گيالن  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8025  دانشگاه ياسوج  5  -  
  )1كدگرايش(شناسايي ومبارزه باعلفهاي هرز- مهندسي كشاورزي -1326

  روزانه  8026  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  8027  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8028  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  8029  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  
  شبانه  8030  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  8031  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  8032  دانشگاه تهران  3  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8033  دانشگاه شيراز  5  -  

  شبانه  8034  دانشگاه فردوسي مشهد  3  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( مديريت كشاورزي-1327

  روزانه  8035  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  8036  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8037  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  7  -  
  شبانه  8038  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8039  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
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  هنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   كدرشته محل-5جدول شماره 
  )1كدگرايش( برنامه ريزي شهري ومنطقه اي-1350

كدمحل   صيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تح  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  8101   قزوين-)ره(م خمينيالمللي اما دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  8102  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  ي شهريزيرشته برنامه ر
  روزانه  8103  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  ي منطقه ايزيرشته برنامه ر

  روزانه  8104  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  8105  دانشگاه شهيدبهشتي  14  -  
  روزانه  8106  دانشگاه شيراز  8  -  
  روزانه  8107  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  

  روزانه  8108  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -   فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين- برنامه ريزي شهري-رشته شهرسازي
  روزانه  8109  دانشگاه علم وصنعت ايران  5  -   فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين- برنامه ريزي منطقه اي-رشته شهرسازي

  روزانه  8110  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  روزانه  8111  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج-رشته برنامه ريزي شهري

  شبانه  8112   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  8113   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  8114  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8115  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  8116  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  8117  دانشگاه كردستان  8  -  ي شهريزيرشته برنامه ر

  شبانه  8118  دانشگاه هنراصفهان  2  -  گاهفاقدخواب
  شبانه  8119  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج-رشته برنامه ريزي شهري

  الملل بين  8120  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )1كدگرايش( طراحي شهري-1351

  روزانه  8121   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  8122  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  6  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  روزانه  8123  سدانشگاه تربيت مدر  6  -  
  روزانه  8124  دانشگاه تهران  9  -  

  روزانه  8125  دانشگاه تهران  6  -  شهريرشته مديريت 
  روزانه  8126  دانشگاه شهيدبهشتي  14  -  

  روزانه  8127  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  8128  دانشگاه هنراسالمي تبريز  15  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  8129  دانشگاه هنراسالمي تبريز  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  8130  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  روزانه  8131  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج

  روزانه  8132  دانشگاه يزد  4  -  
  شبانه  8133   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  

  شبانه  8134   قزوين-)ره(للي امام خمينيالم دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8135  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8136  دانشگاه تهران  6  -   فاقدخوابگاه-رشته مديريت شهري
  شبانه  8137  دانشگاه تهران  9  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8138  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8139  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8140  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8141  دانشگاه يزد  2  -  

  الملل بين  8142  ه تهراندانشگا  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )1كدگرايش( مهندسي معماري-1352

  روزانه  8143   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  8144  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  10  -  ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش

  هروزان  8145  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش طراحي منظر
  روزانه  8146  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش فني

  روزانه  8147  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  8148  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  8149  دانشگاه شهيدبهشتي  20  -  
  روزانه  8150  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  8151  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش معماري پايدار
  روزانه  8152  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  روزانه  8153  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  روزانه  8154  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-گرايش معماري فناوري
  روزانه  8155  دانشگاه علم وصنعت ايران  10  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-معماري مسكنگرايش 

  روزانه  8156  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  8157  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  روزانه  8158  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج

  روزانه  8159  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  8160   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  

  شبانه  8161   قزوين-)ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8162  دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8163  دانشگاه تهران  8  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8164  دانشگاه شيراز  1  -  
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  )1كدگرايش( مهندسي معماري-1352ادامه 
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  شبانه  8165  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري پايدار

  شبانه  8166  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري فضاهاي آموزشي وفرهنگي
  شبانه  8167  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه-گرايش معماري فناوري
  شبانه  8168  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -   فاقدخوابگاه-گرايش معماري مسكن

  شبانه  8169  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8170  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8171  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8172  دانشگاه يزد  3  -  
  غيرانتفاعي  8173  ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  15  -  

  الملل بين  8174  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  الملل بين  8175  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  فاقدخوابگاه- دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندرانزليالملل بينمحل تحصيل واحد

  )2كدگرايش( معماري منظر-1352
  روزانه  8176  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  8177  دانشگاه شهيدبهشتي  16  -  
  شبانه  8178   قزوين-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  

  شبانه  8179  ن قزوي-)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8180  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش(مي مهندسي معماري اسال-1352
  روزانه  8181  دانشگاه هنراسالمي تبريز  15  -  فاقدخوابگاه

  )4كدگرايش( مطالعات معماري ايران-1352
  روزانه  8182  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  روزانه  8183  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  شبانه  8184  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  )5كدگرايش( بازسازي پس ازسانحه-1352
  روزانه  8185  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  )6كدگرايش( معماري داخلي-1352
  روزانه  8186  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8187  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج

  )1كدگرايش( مرمت واحياي بناهاوبافتهاي تاريخي-1353
  روزانه  8188  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  8189  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  روزانه  8190  دانشگاه علم وصنعت ايران  7  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  8191  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان

  شبانه  8192  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8193  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( نمايش عروسكي-1356
  روزانه  8194  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  8195  انشگاه تهراند  4  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( كارگرداني-1357

  روزانه  8196  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  8197  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  8198  دانشگاه هنرتهران  7  -  

  شبانه  8199  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8200  دانشگاه هنرتهران  3  -  

  )2كدگرايش( سينما-1357
  روزانه  8201  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  8202  دانشگاه هنرتهران  7  -  

  شبانه  8203  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8204  دانشگاه هنرتهران  3  -  

  )3كدگرايش( توليدسيما-1357
  روزانه  8205  واحدقم ايران اسالمي مهوريج صداوسيماي دانشكده  20  -   شرايط درانتهاي دفترچه- حوزوي 9 طلبه داراي پايه -فقط مرد

  )3كدگرايش( تهيه كنندگي-1357
  روزانه  8206  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  -  15   دفترچهي در انتهاطيشرا-باضرايب توليدسيما-ويرشته راد-ردفقط م

  روزانه  8207  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  -  15  شرايط درانتهاي دفترچه-باضرايب توليدسيما-گرايشهاي مستند،نمايشي وآموزشي-فقط مرد
  )4كدگرايش( ادبيات نمايشي-1357

  روزانه  8208  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  8209  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  8210  دانشگاه هنرتهران  7  -  

  روزانه  8211  واحدقم ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي دانشكده  20  -   شرايط در انتهاي دفترچه- 9 طلبه داراي پايه -فقط زن 
  شبانه  8212  دانشگاه تهران  4  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8213   هنرتهراندانشگاه  3  -  
  غيرانتفاعي  8214  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه
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  )1كدگرايش()انيميشن( تصويرمتحرك -1358
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  8215  دانشگاه تربيت مدرس  7  -  
  روزانه  8216  دانشگاه هنرتهران  7  -  
  شبانه  8217  هنرتهراندانشگاه   3  -  

  )2كدگرايش( ارتباط تصويري-1358
  روزانه  8218  )س(دانشگاه الزهرا  -  10  گرافيك-فقط زن

  روزانه  8219  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  روزانه  8220  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  8221  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  8222  دانشگاه هنرتهران  6  -  

  شبانه  8224  )س(دانشگاه الزهرا  -  4  گرافيك-فقط زن
  شبانه  8225  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8226  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  8227  دانشگاه هنرتهران  4  -  

  غيرانتفاعي  8228  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  8223  بريزت-)ص(نبي اكرمموسسه غيرانتفاعي   15  -  

  الملل بين  8229  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )3كدگرايش( تصويرسازي-1358

  روزانه  8230  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  8231  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  8232  دانشگاه هنرتهران  6  -  
  شبانه  8233  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8234  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  8235  دانشگاه هنرتهران  2  -  

  الملل بين  8236  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )4كدگرايش( نقاشي-1358

  روزانه  8237  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  روزانه  8238  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  8239  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  8240  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  روزانه  8241  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان

  روزانه  8242  دانشگاه هنرتهران  6  -  
  شبانه  8243  )س(دانشگاه الزهرا  -  7  فقط زن

  شبانه  8244  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8245  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  8246  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8247  دانشگاه هنرتهران  4  -  

  غيرانتفاعي  8248  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  12  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  الملل بين  8249  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )5كدگرايش( عكاسي-1358
  روزانه  8250  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  8251  دانشگاه هنرتهران  6  -  

  شبانه  8252  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8253  دانشگاه هنرتهران  4  -  

  )6كدگرايش( طراحي صنعتي-1358
  روزانه  8254  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  روزانه  8255  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  8256  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  8257  دانشگاه علم وصنعت ايران  8  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  8258  بريزدانشگاه هنراسالمي ت  10  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  8259  دانشگاه هنراسالمي تبريز  3  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه

  روزانه  8260  دانشگاه هنرتهران  6  -  
  شبانه  8261  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  شبانه  8262  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8263  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8264  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8265  دانشگاه هنرتهران  4  -  
  الملل بين  8266  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )6كدگرايش( علمي كاربردي مديريت نشر-1358
  غيرانتفاعي  8267  )غيرانتفاعي()ع(دانشگاه امام رضا  15  -  باضرايب طراحي صنعتي

  )7كدگرايش( مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي-1358
  روزانه  8268  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان

  روزانه  8269  دانشگاه هنرتهران  6  -  
  شبانه  8270  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8271  دانشگاه هنرتهران  4  -  



                                                                 گروه هــنر                           143       صفحه                                                                                 گروه هــنر

  )1كدگرايش( پژوهش هنر-1359
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  يت نيمسالظرف

  دوره  تحصيل
  روزانه  8272  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن

  روزانه  8273  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  8274  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  8275  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  8276  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  6  -  

  روزانه  8277  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  8278  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  روزانه  8279  دانشگاه كاشان  5  -   خوابگاهتيمحدود
  روزانه  8280  دانشگاه هنراسالمي تبريز  8  -  فاقدخوابگاه

  روزانه  8281  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  روزانه  8282  دانشگاه هنرتهران  6  -  

  شبانه  8283  )س(دانشگاه الزهرا  -  4  فقط زن
  شبانه  8284  دانشگاه تهران  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8285  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  8286  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  

  شبانه  8287  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8288  دانشگاه شاهد  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  8289  دانشگاه كاشان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8290  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8291  دانشگاه هنرتهران  4  -  
  پيام نور  8292   پيام نورمركزتهراندانشگاه  10  -  

  پيام نور  8293  دانشگاه پيام نورمركزتهران  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  8294  )غيرانتفاعي( تهران-م وفرهنگدانشگاه عل  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-باهمكاري دانشگاه هنر

  )2كدگرايش( فلسفه هنر-1359
  روزانه  8295  دانشگاه عالمه طباطبايي  12  -  
  روزانه  8296  دانشگاه هنرتهران  5  -  

  شبانه  8297  دانشگاه عالمه طباطبايي  -  15  شيوه آموزش محور
  شبانه  8298  دانشگاه هنرتهران  3  -  

  )3كدگرايش( صنايع دستي-1359
  روزانه  8299  )س(دانشگاه الزهرا  -  3  فقط زن

  روزانه  8300  دانشگاه هنراصفهان  10  -  خوابگاه خودگردان
  روزانه  8301  دانشگاه هنرتهران  6  -  

  شبانه  8302  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  8303  دانشگاه هنراصفهان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8304  دانشگاه هنرتهران  4  -  
  غيرانتفاعي  8305  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  )4كدگرايش( هنراسالمي-1359
  روزانه  8306  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش نگارگري

  روزانه  8307  دانشگاه كاشان  3  -   خوابگاهتي محدود-كي سفال سرامشيگرا
  روزانه  8308  دانشگاه هنراسالمي تبريز  24  -   فاقدخوابگاه-يشهاي فلز، چوب، نگارگري و سفالگرا

  روزانه  8309  دانشگاه هنراسالمي تبريز  8  -  شيوه آموزش محور- فاقدخوابگاه-گرايشهاي فلز، چوب، نگارگري و سفال
  روزانه  8310  دانشگاه هنراصفهان  15  -  خوابگاه خودگردان

  شبانه  8311  دانشگاه كاشان  2  -   فاقدخوابگاه-كي سفال سرامشيگرا
  هشبان  8312  دانشگاه هنراصفهان  5  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( آهنگسازي-1360
  روزانه  8313  دانشگاه تهران  3  -  

  روزانه  8314  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8315  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8316  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج
  الملل بين  8317  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب

  )2كدگرايش( نوازندگي موسيقي ايراني-1360
  روزانه  8318  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8319  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج

  )3كدگرايش( نوازندگي موسيقي جهاني-1360
  روزانه  8320  دانشگاه هنرتهران  7  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  8321  دانشگاه هنرتهران  3  -  محل تحصيل كرج

  )1كدگرايش( مديريت پروژه وساخت-1361
  روزانه  8322  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  8323  دانشگاه شهيدبهشتي  -  10  
  روزانه  8324  دانشگاه شهيدبهشتي  10  -  

  شبانه  8325  ه تهراندانشگا  6  -  فاقدخوابگاه
  )2كدگرايش( تكنولوژي معماري-1361

  انهروز  8326  دانشگاه تهران  7  -  
  شبانه  8327  دانشگاه تهران  7  -  فاقدخوابگاه

  )3كدگرايش( انرژي معماري-1361
  روزانه  8328  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  8329  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه
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  علوم پزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   كدرشته محل-6جدول شماره 
  )1كدگرايش()آناتومي( علوم تشريحي-1401

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  8401  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  )1كدگرايش( قارچ شناسي پزشكي-1402

  روزانه  8402  ربيت مدرسدانشگاه ت  5  -  
  )1كدگرايش( بيوشيمي باليني-1403

  روزانه  8403  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  )1كدگرايش( بهداشت حرفه اي-1406

  روزانه  8404  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  
  )1كدگرايش( ايمني صنعتي-1406

 وابسته -دانشكده سالمت، ايمني ومحيط زيست  -  5  فاقدخوابگاه-باضرايب بهداشت حرفه اي
  روزانه  8405  هشتيبه دانشگاه علوم پزشكي شهيدب

  )1كدگرايش( فيزيوتراپي-1408
  هروزان  8406  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش( ويروس شناسي-1409
  روزانه  8407  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش( مامايي-1410
  روزانه  8408  دانشگاه تربيت مدرس  5  -   بهداشت مادروكودكگرايش-فقط زن

  )1كدگرايش( فيزيك پزشكي-1414
  روزانه  8409  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كدگرايش( آموزش بهداشت-1415
  روزانه  8410  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش( فيزيولوژي-1416
  روزانه  8411  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1شكدگراي( آمارزيستي-1417
  روزانه  8412  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كدگرايش( هماتولوژي-1419
  روزانه  8413  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش(بيوتكنولوژي پزشكي -1420
  روزانه  8414  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  

  )1كدگرايش( سم شناسي-1421
  روزانه  8415  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
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  علوم دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   كدرشته محل-7جدول شماره 
  )1كدگرايش( انگل شناسي دامپزشكي-1501

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال
  دوره  تحصيل

  روزانه  8451  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  8452  دانشگاه تهران  3  -  

  روزانه  8453  دانشگاه شهيدباهنركرمان  6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  8454  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  روزانه  8455  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  8456  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  8457  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  8458  دانشگاه شهيدباهنركرمان  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  8459  دانشگاه شهيدچمران اهواز  2  -  
  شبانه  8460  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )1كدگرايش( فيزيولوژي-1502
  روزانه  8461  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  روزانه  8462  دانشگاه شيراز  4  -  
  روزانه  8463  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  8464  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  
  شبانه  8465  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  8466  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  فاقدخوابگاه
  )1كدگرايش( قارچ شناسي-1503

  روزانه  8467  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  8468  دانشگاه تهران  2  -  فاقدخوابگاه

  )1كدگرايش( باكتري شناسي-1503
  روزانه  8469  دانشگاه اروميه  5  -  باضرايب قارچ شناسي
  روزانه  8470  دانشگاه شهركرد  5  -  باضرايب قارچ شناسي
  روزانه  8471  دانشگاه شهيدباهنركرمان  7  -  باضرايب قارچ شناسي
  شبانه  8472  دانشگاه اروميه  2  -  باضرايب قارچ شناسي
  شبانه  8473  دانشگاه شهركرد  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب قارچ شناسي

  )1كدگرايش(ي شناسيمني ا-1503
  روزانه  8474  دانشگاه اروميه  5  -  باضرايب قارچ شناسي
  شبانه  8475  دانشگاه اروميه  2  -  باضرايب قارچ شناسي

  )1كدگرايش( بافت شناسي-1504
  روزانه  8476  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  -  

 



 148 صفحه

   تعالي بسمه
   ذيربط  تحصيلي  مختلف هاي  در رشته  شرايط خاص عالي داراي  آموزش سساتؤ و م دهنده  بورس يها ارگان  شرايط و ضوابط اختصاصي

  1389  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره ( تكميلي   تحصيالت  ورودي  آزمون تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  راهنماي  در دفترچه مندرج
  

     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش سساتؤ و م دهنده  بورس يها ارگان   تحصيلي هاي  كدرشته ضوابط انتخاب )الف
  مندرج   تحصيلي  هاي   از كدرشته   يك ، در هر     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسساتيا   و ها  ارگان ها يا  ها يا سازمان     وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان -1

 در   منـدرج     و اختـصاصي     شـرايط عمـومي      بـر دارا بـودن       عـالوه  ، آزمـون ايـن   ) 2 دفترچه شـماره  (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي  دفترچه در
 ، بايـد واجـد  1389  سـال )   داخـل   ارشد ناپيوسته   كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون 2   و شماره  1   شماره  راهنماي  هاي  دفترچه

 نيـز     شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آمـوزش   مؤسـسات   همچنين و    دهنده    بورس   و يا ارگان     يا سازمان    وزارتخانه  اختصاصي  و  شرايط و ضوابط عمومي   
 . باشند

 از   يـك   در هر    شرايط خاص    داراي  عالي   آموزش  مؤسسات   و همچنين   دهنده   بورس  يها  ارگانها و    ها، سازمان    وزارتخانه  ضوابط اختصاصي  و شرايط -2
  گونـه   ايـن    انتخاب  مند به    عالقه   امتحاني  هاي   از كد رشته    يك  هر   داوطلبان   و به    است   شده   اعالم ذيالً   داوطلبان   اطالع  ذيربط براي    هاي محل   كدرشته

   عـالي    آمـوزش   مؤسـسات يـا     و  دهنده   بورس  ، سازمان، ارگان    وزارتخانه   شرايط و ضوابط اختصاصي      دقيق  مطالعه  از   پس  شود كه    مي  ها توصيه   رشته
 مربـوط،    امتحـاني   در رشـته   شرايط خاص  و داراي  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  و وجود ظرفيت بودن مند  عالقه  ذيربط، در صورت  شرايط خاص   داراي
  هـاي   محـل   يـا رشـته    محـل   نمايند و كدرشـته   اقدام  امتحاني   رشته  مربوط به    هاي حل م   كدرشته  ، از بين     محل رشته كد 2 حداكثر     انتخاب   به  نسبت
   رشـته   انتخـاب   در فـرم   عالقـه   تقـدم  ترتيـب    بـه  امتحاني   از رشته  انتخابي هاي  ساير كدرشته   همراه  را به )  مجاز   محل   كدرشته 2حداكثر   ( انتخابي

 .درج نماينداينترنتي 
 :ممه  لي خي تذكرات -3

پايان مهلـت مقـرر      از    پس   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   در فرم    پس از درج     انتخابي  هاي  محل   كدرشته   باشد كه    داشته  توجه  بايد  داوطلب هر -1-3
  .  نيست  تغيير و يا تعويض  قابل عنوان   هيچ به

 و   ، معاينـه     در مصاحبه    منظور شركت    به   محل   دو كدرشته    حداكثر براي   بودن واجد شرايط     صورت  در   باشد كه    داشته   بايد توجه   داوطلب هر -2-3
بـه شـرط كـسب حدنـصاب نمـره الزم             بورسـيه  يا  و   شرايط خاص    داراي  هاي  محل   يا رشته    محل  كدرشته    مورد لزوم   گزينش  ديگر مراحل 

 . خواهد شد معرفي
   كارنامـه    بـه   اند و با توجـه       نموده   شركت   امتحاني   در دو كدرشته   1   شماره   راهنماي  دفترچه  مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن -3-3

 در    شرايط و ضوابط منـدرج       مطابق   باشند، همانند ساير داوطلبان     رشته    انتخاب   نيز مجاز به     امتحاني  دو كدرشته   در هر   ، چنانچه   دريافتياوليه  
  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي  محل  كدرشته2 حداكثر   انتخاب جاز به ماً، منحصر  فوق2بند 

 ي كـه بـه روش مجـازي يـا         مؤسـسات همچنـين آن دسـته از        وشـاهد   دانشگاه   ،)ع(ي امام صادق  ها  دانشگاههاي تحصيلي    انتخاب كد محل  : تبصره  
  .باشد يه و يا داراي شرايط خاص مستثني مياز شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسالملل پذيرش دارند  بين

  
    شرايط خاص و داراي  بورسيه  محلهاي  از كد رشته  دانشجو در هريك  گزينش نحوه ) ب
،    شرايط خـاص     داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  و   مختلف  يها  ارگان   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  بر اساس     امتحاني  هاي   از كدرشته   يك در هر  -1

اطالعيه سـازمان  ، ) مجاز  محل  كد رشته  2حداكثر   (  انتخابي  هاي   از كد رشته    يك  در هر    امتحاني   نمرات   به   مربوط، با توجه    متقاضي    داوطلبان  از بين 
   و ديگر مراحل    ، معاينه   مصاحبه در    منظور شركت     به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته   گونه اين در    شدگان   معرفي   اسامي  فهرستدر رابطه با زمان اعالم      

   . خواهد شد اعالمطريق سايت اينترنتي اين سازمان  ازو همچنين  24/3/1389شنبه مورخ دوروز پيك سنجش  و در   استخراج گزينش
شـود     منتـشر مـي     آنـان    فهرست  مراه ه   به   كه   زماني   برنامه   براساس   است   الزم   شرايط خاص   داراي  و   بورسيه  هاي   از كدرشته   يك  هر  شدگان  معرفي -2

  مراجعـه   ذيـربط   شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش مؤسسه و يا  دهنده   بورس  يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  به  گزينش  مختلف   مراحل   انجام  براي
   شرايط خـاص     داراي   عالي   آموزش  مؤسسه و يا     دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  يا  توسط وزارتخانه    شده   گزارش   نتيجه   براساس   است  بديهي. نمايند
  . خواهد شد  انجام  نهايي ضوابط ديگر، گزينش و ساير

  
   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش مؤسساتيا   و دهنده  بورس يها ارگان و ها ها، سازمان  وزارتخانه وضوابط اختصاصي شرايط )ج

 :ي اسالم انقالبو )  س(  خميني  امام پژوهشكده -1 
 :حسن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشـند                 داوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالوه بر      : شرايط *

وي  انجام فعاليـت تحـصيلي     مانع از  شرايط شغلي دانشجو نبايد    و شدبا  نياز به تشخيص پژوهشكده الزامي مي      پيش و گذرانيدن واحدهاي كمبود   -1
 .شدن در مصاحبه علمي و عمومي پژوهشكده پذيرفته -2 .دشو

ميزان پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صندوق          -1: خواهند بود  داوطلبان در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار         :امتيازات *
  .نظرگرفتـه شـده اسـت      خوابگـاه در   دختـر  راي كليه دانـشجويان مجـرد پـسر و         ب -2 .فناوري خواهدبود  يان وزارت علوم، تحقيقات و    رفاه دانشجو 

بنـدي     با توجه به محدود بودن واحدهاي متأهلي، اولويت        . محدود، واگذار خواهد شد    صورته  بهلي فقط به دانشجويان متأهل مرد و        أخوابگاه مت  -3
  .گيرد كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد و متأهل غيرشاغل تعلق مي -4. دده خواهد بوكذاري به تشخيص پژوهشگو تقدم و تأخر وا

هـر يـك از     صورت اختـصاصي بـراي      ه  ب و) حديث بيداري : منبع( باشد مي) س( زندگي امام خميني   ها  رشتهكليه  براي  بصورت مشترك   مواد مصاحبه    *
 : خواهد بودزيرها به شرح  رشته

 قواعد فقه  -4. عربي در حد شرح ابن عقيل      -3 . اصول فقه در حد اصول فقه مظفر       -2 .فقه در حد شرح لمعه     -1 : رشته فقه و مباني حقوق اسالمي      )الف
 . سيد محمد موسوي بجنوردي...ا فقهي آيت قواعد جلد دو حد در

متون علمي قرائـت     استفاده از  حد انگليسي در   زبان عربي و   -3 .)س(خمينيسلوك امام    نامه و  زندگي -2 .فلسفه عرفان و  -1 : رشته عرفان اسالمي   )ب
 .)س(خميني  آثار عرفاني امام -4 .درك مطلب متن و صحيح از

انديـشه   -4 .انديشه سياسـي غـرب     -3 .روش تحقيق  متدولوژي و  -2 .اجتماعي ايران معاصر    و تاريخ تحوالت سياسي   -1 :اسالم  انديشه سياسي در   )ج
  .ايران اسالم و سياسي در

  .اجتمـاعي ايـران معاصـر      تحـوالت سياسـي و     هـا و   جريـان  -2 .شناسـي انقـالب     جامعـه  شناسـي سياسـي و      جامعه -1 :شناسي انقالب اسالمي    امعهج) د
  .)س(انديشه سياسي اجتماعي امام خميني نامه و زندگي -3

  .مباني علم تاريخ -3 .تاريخ انقالب اسالمي با تكيه بر تاريخ معاصر -2 .تاريخ اسالم با تأكيد بر مسائل ايران -1 :تاريخ انقالب اسالمي)   ه
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شـرايط و ضـوابط    -2 .واهد شدمتمركز انجام خ هاي تحصيلي اين پژوهشكده بصورت نيمه پذيرش در رشته -1 : ـ تهران  پژوهشكده علوم شناختي-2
  عالقـه بـه امـور   ، شهرت به تقوي، ايمان، رعايـت شـئونات اخالقـي و اسـالمي    دانشجويان اين دوره عالوه بر حسنش  پذيراختصاصي پژوهشكده براي   

  .شدبا شدگان چند برابر ظرفيت مي از بين معرفي ،مصاحبه استعداد و نوآزم  وآزمون زبان انگليسي تخصصيقبولي در و همچنين پژوهشي، 
  
  :)غيردولتي ـ غيرانتفاعي ( دانشكده اصول الدين-3

 نـام و   صورت از ثبت   اين  غير در الزامي بوده و   رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر       و برترحجاب   استفاده از  -1 :عمومي شرايط) الف
انجام فعاليت تحـصيلي دانـشجو       مانع از   نبايد ياندانشجو شرايط شغلي  -2 .تحصيل ممانعت بعمل خواهدآمد     از مرحله  تحصيل آنان در هر    ادامه
  .ارائـه نامـه بالمـانع از تحـصيل بـراي شـاغلين رسـمي               -4. نظام وظيفـه   از لحاظ خدمت سربازي و    ) داوطلبين مرد (قانوني  نداشتن منع    -3 .شود

  .نند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نماينداتو دانشجويان مي -5
ضوابط دانشكده   موظف است كليه مقررات و     شجودان -2 .شيآموز   شوراي   تشخيص  بهجبراني   ونياز    پيش   واحدهاي  گذراندن-1 :شرايط اختصاصي ) ب

 يـا  )5/19(  بعد آنـان      به اول  ترم  معدل   كه  دانشجوياني -4.  غيرانتفاعي مؤسسات پرداخت شهريه مطابق مفاد جدول شهريه        -3. را رعايت نمايد  
 اين دانشكده انصراف دهد، موظـف و       ادامه تحصيل در  دليل از    چنانچه دانشجو به هر    -5. باشند   مي  معاف  ترم بعد    شهريهكل   %20 باشد از  باالتر
  خوابگاه و  تأمينتعهدي نسبت به     هيچگونه   )قم تهران و  اتشعب(دانشكده   اين   -6. ترم را پرداخت نمايد    هاي ثابت چهار   است كليه شهريه   متعهد

  .باشد  مي  مصاحبه  وي كتب  در آزمون موفقيت شرايط ورود به دانشكده، شامل -7. امكانات آن براي دانشجو ندارد
  

   : اطالعات نشكدهدا -4
  احـراز -3. نظـام جمهـوري اسـالمي    و  تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيـه       -2 .تدين به دين مبين اسالم     -1

داوطلبـان   -5 .تشخيص مراجع پزشـكي وزارت اطالعـات  جسمي به  سالمت رواني و   از يبرخوردار -4 .ضوابط گزينش وزارت اطالعات    صالحيت برابر 
 صـورتي  در -7 .باشـد    مي 31/6/1388 سال تمام تا مورخ      27حداكثر سن داوطلبان     -6 .اي باشند   استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه       در دنباي

صـورتي كـه غيبـت سـربازي      داوطلبـان در  -8 .بپردازندشدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را  كه پذيرفته   
خوابگـاه تهيـه نمـوده و        دانشكده براي دانشجويان مجـرد     -9 .نداشته باشند نيازي به ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند              

  ساعت تحصيل و تحقيـق     42( است   وقت   تمام   اطالعات   كدهدانش در  تحصيل -10 .نمود براي كليه دانشجويان فراهم خواهد     ذهاب را  تسهيالت اياب و  
علوم، تحقيقات و فنـاوري اعطـاء           وزارت تأييد مورد ارشد   گواهينامه كارشناسي  انجام تعهدات،  به دانشجويان پس از اتمام تحصيالت و       -11). هفته در
هـاي تحـصيلي ايـن دانـشكده بنماينـد،           يا كـدمحل   ادرت به انتخاب كد   طريق اين دانشكده با كليه داوطلباني كه مب        به نحو مقتضي از    -12 .گردد  مي

شدگان شاغلين نهادهاي عضو جامعـه اطالعـاتي          با مكاتبه الزم در صورت به حدنصاب رسيدن تعداد قبول          :تبصره .مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد      
  .هاي مجزا برگزار خواهد شد كشور دوره

  
   :رت امور خارجهالملل وزا  دانشكده روابط بين-5
علـوم سياسـي، روابـط      (هـاي    قبولي در آزمون زبـان انگليـسي و مـصاحبه علمـي در زمينـه               -2 .دارا بودن مدرك كارشناسي در هر رشته تحصيلي        -1

محـدوديت  كارمنـدان وزارت امورخارجـه      (. باشـد   سال مي  32حداكثر سن    -3. كه در دانشكده برگزار خواهد شد     ) الملل، حقوق، اقتصاد و هوش     بين
  .)سني ندارند

  
  : تهرانـ دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -6

  :باشد  به شرح زير مياطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي اين دانشكده
 به  مايس و سازمان صدا  متعهد به انجام خدمت در       لي داوطلب در شروع تحص    -2.  باشد راني ا ي اسالم يمن و متعهد به نظام جمهور     ؤ م دي داوطلب با  -1
بالفاصله پـس از     (النيالتحص  دوره تعهد خدمت فارغ    ي به ط  مشروط و   ازيصورت ن   در مايس و  سازمان صدا  -3 . خواهد بود  لي دو برابر مدت تحص    زانيم

 تيصـالح  (نشي با شـرط گـز      از عملكرد آنان در دوره تعهد خدمت،       تي سازمان و كسب رضا    ازي مورد ن  يدر مراكز استان  )  مقطع ني در ا  يليالتحص فارغ
 باشد پس از انجام     فهيچنانچه داوطلب مشمول خدمت وظ    : تبصره (.ديانم ي را استخدام م   شاني شده، ا  نيي تع يها ، در سطح مراكز استان    )ي و علم  يعموم

 ي اسـالم  ي جمهـور  يمايسـ  و  سازمان صدا  ي آنكه در مورد كاركنان رسم     حي سال تمام و توض    30 حداكثر سن    -4 .)آن به تعهد خود عمل خواهد نمود      
% 60: تبـصره  (ابدي ي مشي سال افزا35باشند به )  سازمانصي تشخ هب( دي سال سابقه كار مف    10 ي سال سابقه و حداكثر دارا     5 ي كه حداقل دارا   رانيا

 مـذكور را كـسب      يهـا  شـته  شـده در ر    ي نفر معرف  ني آخر ازيامت% 80باشد كه    ي م مايس و  سازمان صدا  ي هر رشته متعلق به كاركنان رسم      رشياز پذ 
 از سـالمت    ي برخـوردار  -6 .مايسـ  و  سـازمان صـدا    نشي گز نيو همچن ) يعموم و  يعلم (ي در آزمون زبان و مصاحبه تخصص      تيموفق -5 .)كرده باشد 

 -7 ). خواهنـد شـد   انتخـاب مايسـ  و  خاص سازمان صداطي شرازيتوجه به ضوابط مربوطه و ن       با زيجانبازان عز ( مركز بهداشت سازمان     يكامل به گواه  
تواننـد در آزمـون شـركت نمـوده و در      ي از سازمان متبوع مـ يباشند با ارائه مجوز كتب ي مي دولتيها ان سازمري شاغل در سا  ي كه بطور رسم   يداوطلبان
 .نـد ي دوره شـركت نما ني اگردد در ي منعقد مشاني و سازمان متبوع ا    مايس و  دانشكده صدا  ني كه ب  ي شوند مطابق قرارداد   رفتهي در آزمون پذ   كهيصورت

ـ ي تكم ي آموزشـ  يها  ارشد دانشكده موظف به گذراندن دوره      ي كارشناس اني دانشجو ما،يس و  دانشكده صدا  يآموزش يها توجه به برنامه    با -8  زبـان   يل
 از كمـك    لير طـول تحـص     د اني دانـشجو  -10. رديگ يخوابگاه تعلق م  )  سال مي ن 4 (لي مدت مجاز تحص   ي در ط  ي شهرستان اني به دانشجو  -9. باشند مي
  .) سازمان پرداخت خواهد شدني ازدواج برابر قوانهي و هدي متأهلنهيكمك هز: تبصره(مند خواهند شد   بهرهيلي تحصنهيهز
  
  : مــ قـ  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران-7

 تابعيـت جمهـوري     -3 .كيفـري  پيـشينه ءنداشتن سو  -2 .اي آن ه اصول ارزش  معتقد به نظام جمهوري اسالمي ايران و       من و ؤم -1 :شرايط عمومي ) الف
  . اسالمي ايران

 معـدل دروس حـوزه      -2 . داراي مدرك كارشناسي با پايه تحصيلي شش حوزه يا طالب داراي اتمام پايه نهـم حـوزه                  طالب -1 :شرايط اختصاصي ) ب
 مركـز بهداشـت سـازمان صـدا     تأييـد رواني به     و  سالمت كامل جسمي   داشتن -3 ).شد با نمره آزمون جمع خواهد    % 20ضريب   با (8 و 7،  6هاي   پايه

 آمـادگي سـپردن تعهـد       -5. )ويژه بـرادران   (نداشتن غيبت از نظر نظام وظيفه      و) تحصيلي كفالت يا ( داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت      -4. وسيما
نهادهـاي    دولتـي و   مؤسساتساير    اشتغال نداشتن در   -6. زمانمراكز سازمان در صورت درخواست سا      ا و خدمت به مدت دو برابر تحصيل در واحده       

  .باشد  دانشكده فاقد خوابگاه مي-7 ..).. رسمي، پيماني، قراردادي و اعم از(انقالب اسالمي 
خواهـد  پرداخـت   مك هزينه تحصيلي    كدر حد مقدور     ونامه مربوط    اساس آئين  برشدگان   به پذيرفته  -2. باشد دانشكده فاقد خوابگاه مي    -1 :اتتذكر
  .شدگان نهائي پس از انجام مصاحبه تخصصي اعالم خواهد شد اسامي پذيرفته -4 .شدگان غذاي دانشجوئي داده خواهد شد به پذيرفته -3 .شد
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 :)غيردولتي ـ غيرانتفاعي ( دانشكده علوم حديث-8
همـان منـابع آزمـون ورودي تحـصيالت تكميلـي در            حبه علمـي    منابع مصا  و مواد :1تبصره   (مصاحبه علمي دانشكده   موفقيت در  -1 :شرايط اختصاصي 

 پژوهشي قابل قبول داشـته باشـند،       كساني كه آثار   يا ي كشور لمداوطلبان منتخب المپيادهاي ع    :2تبصره  .  خواهد بود  1112 و   1111 امتحاني    كدرشته
دانـشجويان موظـف بـه       -3. گـردد  ارائه مي وه آموزشي مربوط    گرطرف   كه از و جبراني   نياز   گذراندن دروس پيش   -2 .)دارند اولويت پذيرش قرار   در

  .باشند هاي داخلي دانشكده مي رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل
 )در شـهرري (، خوابگاه )در صورت تخصيص از سوي وزارت علوم(شدگان، طبق ضوابط دانشكده از وام تحصيلي صندوق رفاه      پذيرفته :امكانات و مزايا    

كـل دوره معـاف   در  آزمـون ورودي تحـصيالت تكميلـي، از پرداخـت شـهريه      ام  نفرات اول تا سي   : 1تبصره   (.برخوردار خواهند بود   امكانات ورزشي    و
  .)خواهند شد دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي طبق ضوابط دانشكده از تخفيف ويژه برخوردار :2تبصره . خواهند بود

 اصـل شناسـنامه بـه همـراه يـك بـرگ             -2.  تصوير كارنامه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي      -1 : علمي نام و شركت در مصاحبه      مدارك الزم براي ثبت   
  ).نويسي شده پشت( يك قطعه عكس -3. تصوير صفحه اول و دوم

  .گردد  برگزار خواهد شد، متعاقباً اعالم مي1389 تاريخ دقيق مصاحبه علمي كه در تيرماه :تذكر* 
  
  :دادگستريـ ات اداري كده علوم قضايي و خدمدانش -9
ـ   از صرفاً  دانشجو رشيپذ -1 ـ گ ي صـورت مـ    هي قـوه قـضائ    نيشـاغل   قـضات و   نيب ـ داوطلبـان چنـد برابرظرف     از -2 .ردي ـ آ ي مـصاحبه بعمـل مـ      تي   .دي
نـام ارائـه     بـت زمـان ث   در  و افـت يدر را  محل خدمت خـود    يني كارگز شرط و ديبدون ق   و ي موافقت كتب  ،نام  ثبت  قبل از  بايد ييشدگان نها  رفتهيپذ -3
  . مربوطه ندارداني به دانشجويهلأ خوابگاه متي نسبت به واگذاريگونه تعهدچيدانشكده ه -4 .ندينما
  

  :)انتفاعيدولتي ـ غيرغير ( دانشكده معارف قرآني اصفهان-10
 محيط آموزشـي ايـن دانـشكده بـراي          -2 . باشند  عملي داشته    داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام                  -1

 اسـتفاده   -3 .ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان الزامي است           نامه    باشد و رعايت مقررات، آئين      صورت مجزا مي  ه  برادران و خواهران ب   
ساده با رنگ تيـره و همچنـين عـدم اسـتفاده از هرگونـه               كفش   چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،             ( از حجاب برتر  

  . و يا ادامه تحصيل آنـان در هـر مرحلـه ممانعـت بعمـل خواهـد آمـد               نام  ثبتبراي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از            ) آرايش
 كليه داوطلبان بايـد از  -5 .باشند اي مروج فرهنگ بيگانه ميه  داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس  -4

اين دانشكده با انتقال و مهماني دانشجويان خود بـه           -6 .بودن قدرت تكلم، بينائي و شنوائي كامل برخوردار باشند         سالمت كامل جسماني و رواني، دارا     
  . دانشجويان موظفند دروس پيشنياز تعيين شـده توسـط دانـشكده را بگذراننـد    ضمناً كليه. نمايد  و مؤسسات آموزش عالي موافقت نميها دانشگاهساير  

شود و تحصيل در اين دانـشكده بـر اسـاس تجربيـات و دسـتاوردهاي       پذيرش دانشجو در اين دانشكده براساس آزمون علمي و مصاحبه انجام مي        -7
 وزارت  تأييـد التحصيالن، مدرك رسمي مورد       باشد و به فارغ     فنّاوري مي   و علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات            

  . در صـورت تخـصيص وام دانـشجوئي بـه دانـشجويان حـائز شـرايط، وام تحـصيلي تعلـق خواهـد گرفـت                         -8 .شود  علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مي     
 بـراي بـرادران     -10 .اي استفاده نماينـد      صورت يارانه   ذاي دانشجوئي به  و يك وعده غ   ) منزل استيجاري (توانند از خوابگاه       دانشجويان غيربومي مي   -9

پذيرفته شده كه از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در حـال انجـام خـدمت كـه قبـل از                              
هـاي ايـن دانـشكده        باشـند الزم اسـت از انتخـاب رشـته           و ضوابط فوق نمي    داوطلباني كه واجد شرايط      -11 .شوند  اند ترخيص مي    اعزام، غيبت نداشته  

خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصيل، دانشكده معارف قرآني اصفهان هيچگونه مـسئوليتي                        
   .را بعهده نخواهد گرفت

اصفهان ـ بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خيابان شـهيدان     :ه ساختمان مركزي دانشكده واقع درتوانند ب عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي
 0311-3372020  :  مراجعـه، يـا بـا شـماره تلفـن     icqt.ac.ir.www  :ـ دانشكده معارف قرآني اصفهان و پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني   غربي

  .دنتماس حاصل نماي) 105داخلي (
  

  :)غيرانتفاعيغيردولتي ـ (م ــ قـيان ومذاهب گاه اددانش -11
.  خوابگاه نـدارد تأمين دانشگاه تعهدي نسبت به -2. توسط بانوان الزامي است   ) چادر(حفظ حجاب كامل اسالمي      شئونات اسالمي و   رعايت اخالق و   -1
فناوري تعيين گرديـده     هاي وزارت علوم، تحقيقات و     كه براساس تعرفه  اين دفترچه    مندرج در  غيرانتفاعي   مؤسساتهاي    شهريه طبق جدول شهريه    -3

طـول دوره برحـسب برنامـه آموزشـي دانـشگاه            در  ترم برنامه زبان انگليسي يا عربـي        دو   موظف به گذراندن    شدگان پذيرفته -4. دريافت خواهد شد  
مـصاحبه    برابر ظرفيت و پـس از قبـولي در         3ميان  از   نهايي   شدگان  پذيرفته -5). اي دريافت نخواهد شد    نسبت به دو ترم برنامه زبان شهريه      (باشند مي

فنـاوري نداشـته     صورتيكه منعي به لحاظ مقررات جاري كشور و نيز شرايط وزارت علوم، تحقيقـات و               پذيرش اتباع خارجي در    -6. تعيين خواهند شد  
  .اهد بودفناوري خو  ساير شرايط تابع مقررات وزارت علوم، تحقيقات و-7. باشد، بالمانع است

  :) ع( حسين امام   دانشگاه-12
 پذيرش نهايي از بين داوطلبان چند برابـر ظرفيـت و پـس از احـراز شـرايط الزم                  -2. پذيرد   پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي         -1

) در اولويـت اول   ( سپاه پاسداران انقالب اسالمي       داوطلبان بايستي از اعضاي رسمي     -3. پذيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است           صورت مي 
 در صورت عدم تكميل ظرفيت، داوطلبان بسيجي برابـر شـرايط و             :تبصره. باشند) در اولويت دوم  (هاي دولتي     و نيروهاي مسلح يا شاغلين ساير دستگاه      

  داوطلبـان    -4. گردنـد    سپاه در آمده و بورس مي      ، در صورت پذيرفته شدن در مراحل گزينش به عضويت         )ع(ضوابط خاص دانشگاه جامع امام حسين     
اين دسته از داوطلبان بايستي در صـورت پذيرفتـه          . عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمي منطبق بر مجموعه ضوابط دانشجويي سپاه پذيرش خواهند شد             

. انشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد        د -4. شدن چند برابر ظرفيت، مجوز الزم را از مركز عمليات نيروي انساني سپاه اخذ نمايند              
  . واحد از دروس عقيدتي سياسي خواهند بود6 دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن -5
  

  :)ع(امام صادق  دانشگاه -13
ي هـا   رشـته  در )89-90( فناوري براي سال تحـصيلي     وتحقيقات   وزارت علوم،  امتياز با براساس اهداف متعالي دانشگاه و     )ع(دانشگاه امام صادق   )فال

 ضـمناً انتخـاب   .پـذيرد  مـي  براساس شرايط ذيل دانشجو جنس زن و   از منحصراً ،حقوق گرايش حقوق خانواده    معارف اسالمي و   ،مديريت آموزشي 
  .باشد ني ميشرط محدوديت انتخاب دو كدمحل داراي شرايط خاص مستث از) ع(هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق كدمحل
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عـالوه برشـرايط    پرديس خواهران، سال تحصيلي جاري الزم اسـت         ) ع(آزمون دانشگاه امام صادق    كننده در  كليه داوطلبان شركت   : شرايط داوطلبان  )ب
  :باشندزير داراي شرايط اختصاصي  عمومي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته،

 انجـام   -4 .دوره تحصيلي  داشتن شرايط جسماني متناسب با     -3. ري اسالمي ايران و واليت فقيه      التزام به نظام جمهو    -2. تدين به دين مبين اسالم     -1
از بـين   ) ع(ي دانـشگاه امـام صـادق      هـا   رشـته بـا توجـه بـه اينكـه داوطلبـان           :  توضـيح  -1389ناپيوسـته سـال      نام در آزمون كارشناسي ارشـد      ثبت

 1389 ناپيوسته سـال   شركت درآزمون كارشناسي ارشد    الزم است داوطلبان عالوه بر     گردند،  ارشد انتخاب مي  كارشناسي  آزمون   كنندگان در  شركت
نـام دانـشگاه      ارشد در برگ درخواست ثبت      كارشناسي نام نموده و شماره پرونده خود را در آزمون         نيز ثبت  )ع(آزمون داخلي دانشگاه امام صادق     در

مصوبات صندوق   صورت پذيرفته شدن، از امتيازات دريافت وام دانشجويي طبق روال و           در الزم به ذكر است كه داوطلبان        .درج نمايند ) ع(امام صادق 
  .گيرد تعلق ميخوابگاه فناوري برخوردار خواهند بود، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني  رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و

 نـام،   ثبـت بـرگ    فتوكپي هم اندازه با   «) ع(ل شده درخواست پذيرش دانشگاه امام صادق      برگ تكمي  -1 :مهلت ارسال مدارك    و نام  ثبتمدارك الزم براي    ) ج
بانـك ملـي ايـران، شـعبه          سـيبا، نـزد    0101530085005ريال به حساب شماره      )هزار دويست( 000/200پرداخت مبلغ  -2 .»قابل قبول است  
فتـوكپي كارنامـه     -4.  و يك برگ فتوكپي شناسنامه      رنگي 3×4عكس  دو قطعه    -3). كليه شعب بانك ملي ايران     قابل پرداخت در  (مهرگان تهران   

مجموعـه علـوم    (1117 ي امتحانيها رشتهاز كديكي   ارشد كارشناسيآزمون داوطلبان واجد شرايط كه در -5نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد   
هاي  توانند براساس موارد ذيل به انتخاب كدرشته محل          مي باشند ميبه انتخاب رشته     مجاز و اند   نموده نام  ثبت )مجموعه حقوق ( 1126 و) 1تربيتي  

ـ    تكميل و  را نيز ) ع(اقدام نمايند و فرم درخواست پذيرش در دانشگاه امام صادق         ) ع(دانشگاه امام صادق   ا رسـيد وجـه پرداختـي مخـتص         همـراه ب
حتمـاً روي     ارسـال نماينـد و     111/14655 صندوق پستي    -نتهرا:  با پست سفارشي به نشاني     10/3/89 تاريخ تا حداكثر،  )ع(دانشگاه امام صادق  

اي كه مغايرت شرايط داوطلب      در هر مرحله  : 1 تبصره. قيدگردد» نام رشته موردتقاضا   ناپيوسته و  مربوط به آزمون كارشناسي ارشد    «پاكت عبارت   
محل تحصيل  : 2 تبصره .آيد مل مي عاوطلب جلوگيري ب  تحصيل د  از ادامه مراحل گزينش يا     پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود      و نام  ثبتبا شرايط   
  .بود  خواهد پرديس خواهران))ع(دانشگاه امام صادق( شدگان، شهرستان تهران پذيرفته

آزمـون معـارف    ) گـرايش حقـوق خـانواده     (حقوق   ي معارف اسالمي و   ها  رشتهبرابر ظرفيت    داوطلبان معرفي شده چند     از -1 : اطالعات و تذكرات الزم    )د
آزمـون دروس   دو هـر  لذا داوطلبان بايـد امتيـاز مـورد نيـاز را در     . آيد منابع آزمون بعمل مي    اختصاصي اين رشته مطابق جدول دروس و       مي و اسال

) ع(است دانشگاه امـام صـادق       الزم به ذكر   -2.  نمايند بآزمون شفاهي كس   ، اختصاصي و  )اصول فقه  ، فقه و  دروس انديشه اسالمي  ( معارف اسالمي 
 معارف اسالمي اقدام به برگزاري دوره آمادگي آزمون معارف اسالمي آزمـون معـارف    حوزه بنيه علمي داوطلبان دراهران جهت تقويت  پرديس خو 
در بـاره ايـن      دريافت اطالعات بيـشتر     و نام  ثبتتوانند جهت    داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي     . نمايد عربي مي  دروس فقه، اصول فقه و     اسالمي در 

 تمـاس   22065436اداره گزينش دانـشگاه بـا شـماره          توانند با  ك هفته پس از اعالم نتايج اوليه توسط سازمان سنجش آموزش كشور مي            دوره، ي 
  روز )گـرايش حقـوق خـانواده     (حقـوق     معـارف اسـالمي و     –رشـته مـديريت آموزشـي         آزمون دروس معارف اسالمي بـراي دو       -3 .حاصل نمايند 

نوبـت عـصر همـين روز     در) گرايش حقوق خـانواده (حقوق  آزمون دروس اختصاصي رشته معارف اسالمي و    ح و نوبت صب   در 16/4/89چهارشنبه  
همراه داشتن اصل     با 16 الي   13ساعت   از 15/4/89مورخ  شنبه   سه به جلسه روز   براي دريافت كارت ورود    توانند  متقاضيان مي . برگزار خواهدشد 

ـ  خيابان طاهرخانيـ  بلوار شهيد فرحزاديـ) غرب( شهرك قدس ـن   تهرا:كارت شناسايي به نشاني شناسنامه يا  :آدرس سـايت  (.خـواهران   واحد 
www.isuw.ac.ir   و پست الكترونيكي: mail:info@isuw.ac.ir ( ناپيوسته به تناسـب رشـته       دوره آموزشي كارشناسي ارشد    -4. مراجعه نمايند

 شـرايط معرفـي شـده از    طـالب واجـد   -5 .باشد ميرايگان   و تمام وقت روزانهبصورت  سال و5/2 حدود نياز ون احتساب دروس پيشتحصيلي بد 
 آمـوزش عـالي داراي      مؤسـسات جملـه    از) ع(توجه به اينكه دانشگاه امام صادق      با -6 .شوند داوطلبان محسوب مي   جزء طرف سازمان سنجش نيز   

  .رعايت نمايند طول تحصيل ضوابط اين دانشگاه را گردند كه در يان متعهد ميباشد دانشجو شرايط خاص مي
  

  )ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
، انتشارات دانشگاه امام )سان برآستان دينگفتار، سيره معصومين، مقام زن، ان صد(  آثار شهيد مطهري  خالصه  تشريحي  1  انديشه اسالمي

  )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود( .)ع(صادق
 تشريحي  1  اصول فقه

مباحـث  (دارالكتب االسالميه يا تحرير اصول مظفـر  ) الفاظ و اصول عمليه  مباحث(اصول استنباط، عالمه حيدري     
  .با انتخاب داوطلب) الفاظ و اصول عمليه

 تشريحي  1  فقه
 صـلح،  وصـيت،  اجـاره،  متـاجر،  بـه معـروف،    امـر  جهاد، زكات، صالت،( هاي اللمعه باب  تحريرالروضه في شرح  

  .عليرضا اميني از )دين شركت و
 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  4لعربيه ج قواعد عربي در سطح مبادي ا  تستي  1  زبان عربي
  ) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 

، انتشارات دانشگاه امام    )گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين         صد(خالصه آثار شهيد مطهري       تشريحي  1  انديشه اسالمي
  ) وشگاه دانشگاه مراجعه شودبراي خريد كتاب به فر (.)ع(صادق

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  4العربيه ج  قواعد عربي در سطح مبادي  تستي  1  زبان عربي
  ) جلد2(اصول مظفر تشريحي  3  اصول فقه

  ) قصاص، وكالتنكاح، متاجر، ارث، حدود،(شرح لمعه شهيد ثاني  تشريحي  4  فقه
، معاونـت   )هاي خانواده  جلد مربوط به دادگاه    5(  رويه قضايي  -2. عبداهللا شمس   آيين دادرسي مدني، دكتر    -1 تشريحي  2  آئين دادرسي مدني

  .تحقيقات قوه قضاييه آموزش و
، معاونـت   )هاي خـانواده   ادگاهجلد مربوط به د    5(  رويه قضايي  -2. كاتوزيان جلدي، دكتر  2  حقوق خانواده  -1 تشريحي  4  حقوق مدني

  .تحقيقات قوه قضاييه آموزش و
هـاي عمـومي    قانون تشكيل دادگاه جلسه آزمون داخلي پرديس خواهران، همراه داشتن مجموعه قوانين خانواده، قانون آيين دادرسي مدني و  در :توجه

 تواننـد در   باشـند، مـي    ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثار شهيد مطهري مي          .منقع بالمانع است  غير زيرنويس و  انقالب، بدون حاشيه نويسي و     و
  .باشد پذير مي هاي معتبر امكان طريق كتابفروشي دسترسي به ساير منابع از.  به فروشگاه شركت تعاوني دانشگاه مراجعه نماينداداريساعات 
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  بسمه تعالي

  1389-90سال تحصيلي  )ع(راي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادقنام در آزمون گزينش دانشجو ب برگ درخواست ثبت
  

  : نام-2                       :                                                                                نام خانوادگي -1
  
  
        مردزن : جنس -6             :      تاريخ تولد -5                                      :      اسنامهشماره شن -4             :                  نام پدر -3
   :1389ناپيوسته سال  آزمون كارشناسي ارشد  شماره پرونده داوطلب در-8                            :  بانكيفيش شماره -7
    التحصيل خواهم شد  فارغ31/6/89      دانشجوي نيمسال آخر كه تا تاريخ             التحصيل فارغ:  وضعيت تحصيلي-9

  :مدرك تاريخ اخذ:                     استان:                        شهرستان:                                     محل اخذ مدرك، دانشگاه-10
  :معدل كتبي ديپلمنوع و  -12                                                           :              آخرين مدرك و رشته تحصيلي-11
  : معدل كل دوره كارشناسي-13
  : نام و كدرشته امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد-14
   باشم       نميباشم  مي: كارمند رسمي دولت -15
  :روستا:                                                                              شهرستان:            استان:  آدرس كامل پستي-16

  :                              تلفن همراه:          كدپستي:                      پالك:              كوچه:                                خيابان
  :كد شهرستان يا روستا:                                                   صورت ضرورت پيام فوري فرستاد بتوان در شماره تلفني كه -17
شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقـت و صـحت تكميـل گرديـده اسـت و چنانچـه                     متعهد مي    اينجانب                                                                  -18

  .مجاز است طبق مقررات با اينجانب رفتار كند) ع( دانشگاه امام صادق،ت شودخالف آن ثاب
  :امضاء:                                                                                                                            تاريخ تنظيم

  
  

  )ع(ه امام صادق دانشگا ـ111/14655 صندوق پستي ـتهران 
     13:        تاريخ تولد:                                    شماره شناسنامه:                                             نام خانوادگي:                                    نام

  :                                 شماره فيش بانكي:      1389شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
  :ي انتخابيها رشتهنام و كدرشته يا 

  .حتماً اين قسمت را تكميل نموده، بعد از جدا كردن روي پاكت بچسبانيد 
 
  
  

  :)ع(دانشگاه باقرالعلوم -14
 مهي حوزه عل  تيري هشتم از مركز مد    هي پا ي دهم و شفاه   هي پا ي كتب يل قبو ي ارائه گواه  -2 :رديگ ي صورت م  ري ز طي طالب با شرا   اني فقط از م   رشيپذ -1

  .هـا   رشـته  ري سـا  ي قـم بـرا    مـه ي حوزه عل  تيري سطح دو از مركز مد     ي قبول ي ارائه گواه  -3 .ها شي گرا ي در تمام  ي معارف اسالم  ي رشته مدرس  يقم برا 
ـ    ي سپردن تعهد رسم   -6 .يه دانشگا لي همزمان با تحص   ي حوزو لي اشتغال به تحص   -5 . در مصاحبه  تي موفق -4   بـر انجـام خـدمت دو       ي به دانشگاه مبن

 نباشـد موظـف بـه پرداخـت دو برابـر          لي قـادر بـه ادامـه تحـص        لي به هر دل   يي چنانچه دانشجو  -7 . در صورت درخواست دانشگاه    ليبرابر مدت تحص  
  .دارد ناني خوابگاه دانشجوني نسبت به تأمي دانشگاه تعهد-8 . خواهد بودانشگاه ديها نهيهز

   
  : شاهد دانشگاه -15

ـ     -2 . به احكام  ي اسالم و التزام عمل    ني مب ني اعتقاد به د   -1:  دانشجو در دانشگاه شاهد    رشي پذ ي و ضوابط اختصاص   طيشرا  بـه   ياعتقاد و التزام عمل
 از ي هـوادار ،يالتي تـشك يسابقه وابـستگ  عدم -4 . و تجاهر به فسق   يعدم اشتهار به فساد اخالق     -3 .ي و قانون اساس   ي اسالم ي نظام جمهور  ه،ي فق تيوال

اعتقـاد و    -7 . كامل بـه ضـوابط و مقـررات دانـشگاه          يبنديپا -6 ثرؤ م يفري ك تينداشتن سابقه محكوم   -5 .يقانونري غ يها ها و گروه   احزاب و سازمان  
  . استرشي پذي اساسطي خواهران از شرايبرا) چادر( به حجاب برتر يالتزام عمل

 و  رفتـه ي دانشگاه صورت پذ   نشي هسته گز  ي الزم از سو   ي موارد فوق بررس   احراز دوره و    اني متقاض ي عموم يها تيصالح است در خصوص     يهي بد -
  . دانشگاه خواهد بودنشي هسته گزدييأ داوطلبان منوط به تيي نهارشيپذ

  
 :ر اشت  مالك صنعتي  دانشگاه -16
  .  ايـران    اسـالمي    جمهـوري    نظام  ايمان به انقالب اسالمي و     -2 .قانون اساسي لقه فقيه و    عملي به اصل واليت مط    التزام    اعتقاد و  -1 : عمومي شرايط) الف

  اعتياد به   و  فساد اخالقي     به  معروفيتكيفري و عدم     سوءپيشينه    عدم -4 . يا الحادي   و   غيرقانوني   سياسي  هاي گروه عدم سابقه عضويت و وابستگي به        -3
  . منتخـب  دوره تحـصيلي   مناسـب بـا   روانـي    وداشتن شرايط جـسماني      -6. ويخانواده    براي داوطلب و    ايران  سالمي ا   جمهوري  تابعيت -5. مخدر مواد

  .اولويت قرار دارند ايثارگران در خانواده معظم شهدا و -8. قبولي در سير مراحل گزينش ودجا  احراز صالحيت و-7
هلي بـا اخـذ شـهريه مناسـب در اولويـت قـرار              أير باشند براي استفاده از خوابگاه مت      هل كه داراي شرايط ز    أ داوطلبان مت  )ب-1 :شرايط اختصاصي ) ب
  . باشد17از   معدل ليسانس آنها باالتر-3.  باشد200 رتبه آزمون آنها كمتر از -2.  باشد7500 نمره آزمون آنها باالتر از -1: گيرند مي
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 برگزيدگان در مـسابقات علمـي و   -2. اول رتبه آزمون باشند% 10  جزو-1: دارند رار داوطلبان با دارا بودن يك يا چند شرط زير در اولويت ق      )ب-2
 ارائه مقاله در نشريات علمي داخلـي و  چاپ و يا ليف منتشر شده وأ ترجمه ت-3. هاي مربوط كتبي از سازمان   تأييدخارج با    هاي معتبر داخل و    جشنواره
انجـام   بـسيج دانـشجوئي و      عـضويت در   -5. دوره كارشناسي با ارائه مدرك مستدل      تحقيقاتي در  وهاي آموزشي    فعاليت ها و  انجام پروژه  -4. خارجي
  . مسئول بسيج دانشجوئي دانشگاه محل تحصيلتأييدپژوهشي با  هاي علمي و فعاليت

 هاي تحقيقاتي دانـشگاه و    پروژه ر مشاركت د  -2.  ريال برابر ضوابط موجود    000/000/30وام دانشجويي تاسقف     وام ازدواج و   -1 :امتيازهاي ويژه ) ج
پرداخـت پـاداش بـه دانـشجويان روزانـه طبـق مقـررات دانـشگاه بـه           بـا  شهريه دانشجويان شـبانه و   تخفيف در -3. الزحمه كارشناسي  پرداخت حق 

  .دار دانـشگاه  اولويـت   دفـاعي و هاي دانشجوئي با موضـوعات تحقيقـات       حمايت از پايان نامه    -4. باالتر بصورت رقابتي    و 18دانشجويان با معدل باالي     
اولويت استخدام دانـشجويان بـا       -6. گردد پژوهشي دانشگاه، جوائزي اعطا مي     تصويب كميسيون خاص آموزشي و     رشته با   به دانشجويان ممتاز هر    -5

  .هاي تابعه وزارت دفاع صورت نياز سازمان هاي تحقيقاتي دفاعي در فعاليت
داوطلبان به هنگام انتخاب رشـته       -2. ستون ظرفيت پذيرش مشخص شده است      رد و زن با توجه به نوع رشته در         پذيرش داوطلبان م   -1 :مالحظات) د

رشـته صـادر    آموختگان مطابق عناوين هـر   مدارك دانش-3. بايستي با توجه به شهرستان محلي كه تحصيل خواهند نمود دقت الزم را بعمل آورند         مي
ليكن اين دانشگاه به دليـل  . حد امكان برخوردار خواهند شد  غذا در  امكانات فرهنگي، ورزشي، فوق برنامه و       از  دانشجويان در دانشگاه   -4. شد خواهد

 نيروهـاي مـسلح، در     فرزنـدان كاركنـان وزارت دفـاع و         كاركنان، همـسر و    -5.  خوابگاه مجردي به دانشجويان ندارد     تأمينمحدوديت، تعهدي براي    
داوطلبـاني كـه     -6. ) سـال بيـشتر باشـد      40 نبايـد از     1/7/89حداكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تـا تـاريخ          ( نددار اولويت قرار  شرايط مساوي در  

 15875-1774 صـندوق پـستي      -دانـشگاه را تكميـل و بـه آدرس تهـران           نمايند، بايد فرم تقاضاي شـركت در        هاي اين دانشگاه را انتخاب مي       رشته
  با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، اولويـت پـذيرش بـا بوميـان هـر                -7. ت تكميلي ارسال نمايند    معاونت تحصيال  -دانشگاه صنعتي مالك اشتر   

% 80پشتيباني نيروهاي مسلح دارد كـه        دسته از كاركنان رسمي وزارت دفاع و       ظرفيت پذيرش هررشته محل، تعلق به آن       از% 20 -8 .باشد منطقه مي 
  .را كسب كرده باشندساير مراحل  صاحبه وبراي انجام مامتياز آخرين فرد معرفي شده 

  
  هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر فرم تقاضاي شركت در دوره

  1389آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 
  :مشخصات فردي

  :  شماره شناسنامه-4                     : نام پدر-3                          : نام خانوادگي-2                : نام-1
  : مذهب-8                     : دين-7                         :تاريخ و محل صدور -6           : و محل تولدتاريخ -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      :پلم معدل دي-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
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد  آيا تاكنون مجري يا همكار پروژه بوده-32

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد گزارش علمي را تاليف يا ترجمه كرده/ مقاله/ آيا تاكنون كتاب-33

  :رگاهي داريد؟ به اختصار توضيح دهيد آيا سابقه تدريس نظري يا آزمايشگاهي يا كا-34

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد همكاري يا مشاوره و يا عضو هيات علمي تحريريه بوده)  و مراكز تحقيقاتيها دانشگاه( آيا با مراكز علمي -35

  :ايد را نام ببريد ي كه تاكنون گذراندهيها  آموزش-36

  :زان آن در چه حدي است؟ به اختصار توضيح دهيدآشنايي شما با كداميك از زبان خارجي و مي-37

  : انگيزه خود را براي ادامه تحصيل توضيح دهيد-38
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   : دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي-17
  . خوابگاه ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال -2.  رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران-1 :شرايط عمومي

 تـا   1 هـاي    رتبه هنگي و رشته مطالعات فر    ي علوم جانور  -ي شناس ست زي  داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي كه در رشته        -1 :شرايط اختصاصي 
گـان يادمـان     از مزيـت تحـصيل راي      نـد ي را كسب و محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخـاب نما              30 تا   1 هاي  ها رتبه    رشته ريدر سا  و   10

منـدي از   هاي پژوهشي پژوهشكده رويان و به منظور بهره  با توجه به اهميت طرح-2. مند خواهند شد     بهره يانيآشت ي كاظم ديدانشمند جهادگر دكتر سع   
 در 17داقل معـدل كـل   هاي بنيادي، دارا بودن حـ  هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلول         هاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژه      توانمندي

ـ  انتـشار يـا ارا  ء دانشجويان كارشناسي ارشد بـه ازا -3.  علوم جانوري الزامي است-شناسي مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته زيست  ه هـر مقالـه،   ئ
در شهريه برخـوردار خواهنـد    برابر شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي، از تخفيف 2متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، حداكثر تا      

هـاي    هـاي الزم و نيـاز واحـدها، مؤسـسات و پژوهـشكده              آموختگان مقطـع كارشناسـي ارشـد دانـشگاه، مـشروط بـه احـراز صـالحيت                   دانش -4. شد
 تربيـت مـدرس،    مطالعات فرهنگي با همكاري دانـشگاه - رشته علوم اجتماعي-5 .جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد     

 توسـعه   ژوهـشكده و مهندسـي مـالي بـا همكـاري پ         ) صـنايع (شناسي علوم جانوري با همكاري پژوهشكده رويان، رشته مهندسـي صـنايع               رشته زيست 
دار پژوهـشي در رشـته        محورهـاي فعـال و اولويـت      :  محورهـاي پژوهـشي    -6. شـود   تكنولوژي و رشته پژوهش هنر با همكاري دانشگاه هنر برگزار مي          

 شامل زنجيـره  يع درماني و در رشته مهندسي صنا هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و سلول شناسي سلول زيست: شناسي علوم جانوري عبارتند از   يستز
 اندانـشجوي  -7. توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط      :  عبارتند از  MBAگيري با معيارهاي چندگانه در رشته         يابي تسهيالت و تصميم     ، مكان تأمين

  . الذكر انتخاب نمايند هاي پژوهشي فوق نامه خود را در چارچوب محورها و اولويت توانند پايان كارشناسي ارشد مي
  info@usc.ac.ir:  الكترونيكيپست         www.usc.ac.ir: رساني  پايگاه اطالعآدرس       44214750: نمابر     44238171-5: تلفن

  : ستاري  شهيد هوايي   و فنون  علوم دانشگاه -18
پرداخت هزينـه    ادامه تحصيل و   را مبني بر   صورت پذيرفته شدن موافقت كتبي سازمان خود       ها الزم است در    سازمان بورسيه ساير  متقاضيان استفاده از  

  .ارائه نمايند را
  

 :رغيرانتفاعي چابها -  المللي غيردولتي دانشگاه بين -19
 www.iuc.ac.ir: به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانيهاي مختلف تحصيلي   رشته  و ضوابط و ميزان شهريهداوطلبان براي كسب اطالع از شرايط

  .مراجعه نمايند
  

   : دانشگاه مذاهب اسالمي-20
نداشتن سـابقه    -3 . منع ادامه تحصيل از نظام وظيفه عمومي        نداشتن -2 . اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي         -1 :عمومي شرايط   )الف

 وزارت علـوم،    تأييـد  دارا بـودن مـدرك كارشناسـي مـورد           -5 . التزام و تعهد عملي به تقريب مـذاهب اسـالمي          -4 .محكوميت سياسي و كيفري   
  .تحقيقات و فناوري

 موفقيـت در آزمـون      -3 . تشيع يا يكـي از مـذاهب رسـمي اسـالمي            اعتقاد به مذهب   -2 . سال سن  30دارا بودن حداكثر     -1 :اختصاصي  شرايط )ب
صـورت   يـا دانـشگاهي در    نامه از دو شخصيت علمـي، روحـاني     ارائه معرفي  -4 .شفاهي داخلي دانشگاه پس از اعالم پذيرش در آزمون سراسري         

  .دعوت براي آزمون شفاهي
آموختگـان مـدرك     مه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم اسـت و بـراي دانـش            نا آموزش در اين دانشگاه بر اساس ضوابط و آيين         -1 :تذكرات) ج

 بـا توجـه بـه آمـوزش         -3 . خوابگاه نخواهـد داشـت     تأمين دانشگاه تعهدي در برابر      -2 .گردد  اين وزارت صادر مي    تأييدكارشناسي ارشد مورد    
ي تحـصيلي در ايـن      هـا   رشـته  با توجه به خاص بودن       -4. د شد شدگان تعهدات الزم اخذ خواه     وزارت علوم از پذيرفته   رايگان بر اساس مقررات     

 دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفتـه شـدگان نخواهـد              -5 . وجود ندارد  ها  دانشگاهدانشگاه امكان نقل و انتقال دانشجو به ساير         
 تمـام وقـت و      ، كالسها به صورت حـضوري     -7 .خواهند بود  دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف از نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه            -6 .داشت

 در صورت تشخيص گروه آموزشـي دانـشجويان         -8 . تحصيل نمايند  ها  دانشگاهروزانه تشكيل مي شود و دانشجويان نمي توانند همزمان در ساير            
  .واحد هايي را بعنوان دروس پيش نياز خواهند گذرانيد

  
  :مــ قـمفيد    دانشگاه-21
 هـا   رشته هي كل ي برا يامتحان كتب ( دانشگاه   ي در آزمون داخل   تيموفق -2 .ياتمام مرحله سطح حوزو    -1 : متمركز مهي به صورت ن   ي اختصاص طيشرا ) الف

ـ مون الزم در آزازي پس از كسب امتي در مصاحبه علمتيموفق -3 .)االصول هي مكاسب و جلد اول كفا     عي ب يها از كتاب   تياحـراز صـالح   -4 .ي كتب
نداشتن رابطـه    -6 . در صورت درخواست دانشگاه    ليبرابر مدت تحص    بر انجام خدمت دو    ي مبن يسپردن تعهد رسم   -5 . دانشگاه ي سو داوطلب از 
  .يردولتي و غي تعهد خدمت در مؤسسات دولتاي ياستخدام

 كسب  يبرا. ندي نما لي متمركز تحص  انيانشجو د هي برابر شهر  هي با پرداخت شهر   توانند ي فوق را نداشته باشند م     طي از شرا  ي كه برخ  ياني دانشجو :تذكـر
  .ديي  مراجعه نماwww.mofidu.ac.ir: ي به نشاندي دانشگاه مفيرسان  اطالعگاهي پابه شترياطالعات ب

 ،يشناسـ  احراز رتبه اول در مقطـع كار  ليقب  از يطي كه شرا  يانيدانشجو -1 ):يرانتفاعيغ(  دانشجو به صورت متمركز    رشيمورد پذ   در شتري ب حاتيتوض) ب
ـ  معتبر، اتمـام پا فيبودن پژوهش و تأل     ارشد، دارا  ي كارشناس ي در آزمون سراسر   ي رقم كي يها رتبه  را داشـته  ي هفـتم و بـاالتر دروس حـوزو   هي

ـ برابر مـصوبه ه    -3 .د ندار اني دانشجو ي خوابگاه برا  ني نسبت به تأم   يدانشگاه تعهد  -2 .شوند ي برخوردار م  هي در شهر  فيباشند از تخف   نـا   أم أتي
ـ رعا -5 .ها در تهـران برگـزار شـود     كالسيممكن است برخ -4 . دانشگاه اخذ خواهد شدي شورابي براساس تصوي خدمات جانب  يها نهيهز  تي
 و پوشـش چـادر   ي حجاب كامل اسالمتي رعاني و همچناني دانشجو هي دانشگاه توسط كل   ي داخل يها نامه نيي و مقررات و آ    ي و اسالم  يون اخالق ئش

ـ يراي غ اني دانـشجو  رشيپـذ  -6 . است ي الزام ديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف       ن در تمام بخش   توسط خواهرا   براسـاس ضـوابط و مقـررات        يران
  . باشد  مي غيرانتفاعيمؤسساتمطابق مفاد جدول شهريه ي رانتفاعي غيها  دورههيشهرپرداخت  -7 .رديگ يمربوط توسط دانشگاه انجام م

  )ديي مراجعه نماwww.mofidu.ac.ir: ي به نشاندي دانشگاه مفيرسان  اطالعگاهيه پا بشتري كسب اطالعات بيبرا(
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  : سازمان حفاظت و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران  -22
مبنـي  را  مربوطـه   شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي سازمان             متقاضيان بورسيه ساحفاجا منحصراً از شاغلين اين سازمان پذيرفته مي         

  .بر ادامه تحصيل به همراه داشته باشند
  

  :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران -23
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي ستاد را مبني بر ادامه تحصيل بـه همـراه                     بورسيه سماجا منحصراً از شاغلين اين ستاد پذيرفته مي        

  .داشته باشند
  :)تي سايپاگروه صنع (شركت مگاموتور -24

تا چند برابر ظرفيت براي مصاحبه اختصاصي دعوت خواهند شـد           ،  )گروه صنعتي سايپا  (بورسيه شركت مگاموتور    رشته قواي محركه و موتور      متقاضيان  
  .شدگان نهايي بر اساس نمره آزمون و مصاحبه تعيين خواهند گرديد و پذيرفته

  
  :مدرسه عالي شهيد مطهري -25
  هـاي   گـرايش  داشـتن  -2 .  فقيـه  واليـت   و  ايـران   اسالمي  جمهوري  نظام  به  عملي التزام  و  اسالم  مبين   دين   و اعتقاد به    ايمان -1 :شرايط اختصاصي  )الف

  هـاي   كالس كليه  در شركت  و  عالي  مدرسه  داخلي  هاي  نامه آئين  و   مقررات  رعايت  بر  مبني  تعهد  سپردن -3 . طلبگي   زي  رعايت  و   و طلبگي   حوزوي
 امتيـاز قبـولي      حـداقل  زاربا اح ) كتبي و تشريحي  (   اختصاصي   در آزمون    شدن  پذيرفته -5 .  عالي  مدرسه  از  خارج  كار در    به   اشتغال  عدم -4 . درس

 .  باال  به 12   ميانگين و كسب) 10   نمره  هر درس براي(
 در : عـرب    ادبيات -3 . مظفر   مرحوم  الفقه  اصول:  فقه   اصول -2 .  شهيدثاني   لمعه  شرح : فقه -1 :  المي اس   و حقوق    فقه   رشته   براي   اختصاصي  آزمون مواد )ب

  . )تعهدات ( مدني حقوق -4 .  عقيل  ابن شرح حد
  . مظفـر    مرحـوم   المنطـق  : طـق  من -2.   سـبزواري   منظومه   شرح از   الهيات  بخش : فلسفه -1 :اسالمي  حكمت و    فلسفه   رشته   براي  اختصاصي  آزمون مواد) ج

  .  عقيل  ابن حد شرح در : عرب  ادبيات-4 .امور عامه بجز  تجريداالعتقاد شرح :كالم -3
  

  :ز اهوا–) ع(منينؤانتفاعي اميرالمدولتي ـ غير آموزش عالي غيرمؤسسه -26
ـ آ ي بعمل م  نام  ثبت مصاحبه،    بوده و پس از كسب رتبه الزم و انجام         ي آزمون سراسر  قي و از طر   ي به صورت رسم   رشيپذ -1 آموختگـان   دانـش  -2 .دي
ـ   ي معـارف اسـالم    يهـا  شي و گرا  اتي رشته اله  ي دوره كارشناس  النيالتحص  فارغ اني دوره از م   نيا  مـدرك سـطح دو انتخـاب        ي طـالب دارا   ني و همچن
 توجـه اسـت     قابل -4 . را بگذرانند  ازين شي دروس پ  دي شوند، با  رفتهي پذ يمربوط در آزمون ورود   ري غ يها شي كه از رشته و گرا     يداوطلبان -3 .شوند يم

  .باشد  اين مؤسسه فاقد خوابگاه مي-5 .شوند ي انتخاب مي داوطلبان مرد بوماني از مانيكه دانشجو
  

   :انتفاعي سورهدولتي ـ غير آموزش عالي غيرمؤسسه -27
 در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمـون          ديشدگان با  يو معرف  خاص بوده    طيها به صورت شرا     رشته هي كل ي برا مؤسسه ني دانشجو در ا   رشي پذ -1

 مربوطـه موظـف بـه       ي گـروه آموزشـ    صي و بـه تـشخ     ي دوره كارشناس  يليشدگان به تناسب رشته تحص     رفتهي پذ -2 .ندي شركت نما  ربطي رشته ذ  يعلم
مانده را   ي باق يها  ترم هي ثابت كل  هي شهر دي با ها  دانشگاه ري انتقال به سا   اي در صورت انصراف و      اني دانشجو -3.  خواهند بود  ازين شي پ يهاگذراندن واحد 

 ي مـصرف  يهـا  نهي هز هي كل -5 . خوابگاه ندارد  نيمأ در قبال ت   ي تعهد چگونهي ه مؤسسه -4 .ندي پرداخت نما  ي و فناور  قاتيبرابر ضوابط وزارت علوم تحق    
ـ ي هنـر د   ي اعـتال  يشدگان در راستا   رفتهي پذ -6. اشدب ي به عهده دانشجو م    يلينامه تحص  اني و رساله پا   ي علم ي و اردوها  يكارگاه ـ  ملـزم بـه تحق     ين  قي

ـ  كلتي بر رعادي تاك-7 . خواهند بودي اسالمغاتي اهداف سازمان تبلنهيپژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زم          يي مقـررات و ضـوابط دانـشجو   هي
 مؤسسه ني ا رشي پذ يها تي و متعهد كه از الو     نيونات هنرمند متد  ئ ش تيژه رعا ي به و  مؤسسه و ضوابط خاص     طي و شرا  ي و فناور  قاتي تحق ،وزارت علوم 

  .  خواهد بودي اسالمغاتي سازمان تبلدييأ و ترشي منوط به پذيي نهارشي پذ-8 . استيشدگان الزام رفتهي پذي براليباشد در طول دوره تحص يم
   www.soore.ac.ir مؤسسه تي وب سا66874711 تلفن .1پالك ـ  ارانيكوچه كامـ  ي خوش و بهبودنيبـ  ي آزادابانيتهران خ: مؤسسهآدرس 

  
   :ن نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايرا-28

  . ناجاتأييدهاي الزم به  داشتن صالحيت -3.  سال سابقه خدمت20حداكثر  -2 .داشتن حداقل درجه سرواني -1
   

  : نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران-29
 را مبني بر ادامـه       سازمان مربوطه  شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي          اجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي       متقاضيان بورسيه نز  

  تحصيل به همراه داشته باشند
  

  : نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران-30
را مبنـي بـر   سازمان مربوطـه   ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي    شوند و   متقاضيان بورسيه نهاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي          -1

  . سال سابقه خدمت براي بورسيه نهاجا ضروري است5داشتن حداقل -2. ادامه تحصيل به همراه داشته باشند
  

  : وزارت جهاد كشاورزي-31
نامه آموزش   آموزشي وابسته به سازمان كه حائز شرايط آئين        مراكز تحقيقاتي و    و مؤسساتترويج كشاورزي،    كنان سازمان تحقيقات، آموزش و    كار-1

  .كشاورزي هستند  وزارت جهاد12/7/85 مورخ 202810كاركنان شماره 
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نويس انتخاب رشته اينترنتي رم پيشف  
 

  اياطالعات شناسنامه
 سال تولد شماره شناسنامه  نام خانوادگي و نام

   
  

 اطالعات داوطلبي
    :شماره پرونده

  :شماره داوطلبي رشته دوم  :شماره داوطلبي رشته اول
 :هاي امتحاني مجاز رشته يا رشته

  رشته امتحاني دوم  رشته امتحاني اول
    
    

    :نامي سهميه ثبت
 

 : انتخاب رشته- 1
ترتيب 
ترتيب  كدمحل تحصيل  اولويت

ترتيب  كدمحل تحصيل  اولويت
ترتيب  كدمحل تحصيل  اولويت

 كدمحل تحصيل  يتاولو

1  26  51  76  
2   27    52  77  
3   28    53  78  
4   29    54  79  
5   30    55  80  
6   31    56  81  
7   32    57  82  
8   33    58  83  
9   34    59  84  

10   35    60  85  
11   36    61  86  
12   37    62  87  
13   38    63  88  
14   39    64  89  
15   40    65  90  
16   41    66  91  
17   42    67  92  
18   43    68  93  
19   44    69  94  
20   45    70  95  
21   46    71  96  
22   47    72  97  
23   48    73  98  
24   49    74  99  
25   50  75  100  

     

 . هاي خطا در باالي صفحه توجه فرماييد يامبه صفحه بعد نرفتيد، به پ» تأييد و ادامه«در صورتي كه با كليك بر روي دكمه * 
  

  اطالعات تكميلي
  . هاي ضروري  شماره تلفن جهت تماس- 2

  :شماره تلفن با كد شهر و يا شماره تلفن همراه
                                       *  

  02188888888: مثال  
اي جديد شما را  عات اوليه شما كامل و معتبر باشد، سيستم در صفحهپس از كليك بر روي دكمه تأييد و ادامه، در صورتي كه اطال

  .باشد پر كردن اين فرم به منزله انتخاب رشته نمي. راهنمايي خواهد كرد
  »» كاراكتري از سيستم دريافت نماييد15اي مجزا، يك شماره رسيد  زماني انتخاب رشته شما تكميل گرديده است كه در صفحه««

 پاك كردن برگه تأييد و ادامه ـ گام بعدي              
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  محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي كارشناسي دانشگاه التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1389براي شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1389/   /                 :                               تاريخ            باسمه تعالي                  

       

  ...............................................:   شماره                             
  
  

  
  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... :فرزند .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو :از
  .......................................... :در سال تحصيلي  ........................................................................ :ورودي رشته ........................ :متولد سال                    

  

  ................................................................................... عاليمؤسسه آموزش / معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
    

       با سالم و احترام
 و واجد ام خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده    

از طريق مقتضي به سازمان سنجش آموزش مراتب ، باشم ضمن تأييد التحصيالن رتبه اول مي فارغشرايط استفاده از امتيازات 
  .كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد

  : دانشجوي امضانام، نام خانوادگي و  
  

  1389          /       /:تاريخ تكميل فرم
  

   ...................................... به شماره شناسنامه ................................ فرزند .......................................................آقاي /خانمشود كه  بدينوسيله تأييد مي

  شغول به تحصيل گرديده و درعالي م   مؤسسه آموزش/  در اين دانشگاه13     /   /           در تاريخ     13       متولد سال  

   ................................................... در رشته تحصيلي 13    /    /     واحد در تاريخ    .................. نيمسال با گذراندن تعداد .................مدت 

  .التحصيل شده است آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغمؤسسه / با معدل كل                            از اين دانشگاه 
  

     معاون آموزشي  
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
 31/2/1386مـصوب  » هـاي تحـصيلي بـاالتر    نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي بـراي ورود بـه دوره    آيين« دانشجو الزم است مشمول مفاد       -1

  .ين دفترچه درج شده استهماي از آن در   و فناوري براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهوزارت علوم، تحقيقات
 ايـن فـرم،   »الـف «در قسمت  ،هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه     التحصيل رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شماره           فارغ -2

  .التحصيلي خود ارائه نمايد ه معاونت آموزشي محل فارغبه حوزفرم مذكور را 
آن را در صـورتي كـه   » ب«قـسمت  التحصيل رتبه اول،      ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغ                 دانشگاه -3

 در پرتال اينترنتي رتبـه اول ايـن سـازمان    7/5/1389 تا تاريخ  حداكثرنموده و   تأييد  تكميل و   باشند،    واجد شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي       
التحـصيالن منظـور      بديهي است در غير اينصورت امتيـاز رتبـه اول بـراي ايـن قبيـل از فـارغ                  . وارد و اين فرم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند         

  . گردد و هيچگونه مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود نمي
التحصيالن دانشگاه پيام نور، منحصراً بر اساس اطالعات واصله از طريق معاونت دانشجويي دانشگاه پيام نور مركزي واقع                    تبه اول براي فارغ    امتياز ر  -4

  .در تهران اعمال خواهد شد
  . واصل گردد، اعمال نخواهد شد3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند   چنانچه اطالعات فارغ-5
  .شود هاي علوم پزشكي و وابسته به آن نمي التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه  امتياز شامل فارغ اين-6
التحصيلي داوطلبي، اطالعات بصورت نـاقص از طريـق            بديهي است چنانچه اين فرم به صورت كامل تكميل نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغ                 -7

مند شوند و هيچگونه مسئوليتي متوجـه          موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهره             پرتال به اين سازمان ارسال گردد،     
  . واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بوداتبه اعتراضاين سازمان اين سازمان نخواهد بود و 
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