
 

  بسمه تعالي
  تحصيلي هاي نتخاب رشتها راهنماي دفترچه مربوط بهاصالحات اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره 

  ) 2هاي دفترچه شماره  عالوه بركدرشته محل(هاي جديد  كدرشته محل و )2دفترچه شماره ( 
  1389سال )كارشناسي ارشد ناپيوسته(در آزمون تحصيالت تكميلي

  

نمايد كه قبل از تكميل فـرم اينترنتـي انتخـاب     موزش كشور به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته توصيه ميسازمان سنجش آ  
هاي   سپس كد رشته محل هاي تحصيلي اقدام و هاي تحصيلي، نسبت به اعمال موارد ذيل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته رشته

  .درج نمايند مذكورمورد عالقه را انتخاب و در فرم 
كـد  (در رشته رياضـي محـض    هاي روزانه و شبانه دانشگاه شاهد اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، پذيرش در دورهطبق  -1

، براي گرايشهاي جبر، آناليز و هندسه و همچنين در رشته رياضي كـاربردي دانشـگاه مـذكور    ) 4834و  4715محل هاي 
 .باشد مي يآناليز عدد براي گرايشهاي تحقيق در عمليات و) 5016و   4943هاي  كد محل(

براي گرايش ) 2765و  2764با كدمحلهاي (اي اين دانشگاه  طبق اعالم دانشگاه مفيد قم، پذيرش در رشته مطالعات منطقه -2
 .باشد مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا مي

ي اطالعات با گرايش مديريت فناور( 3127و ) مديريت فناوري اطالعات با گرايش مديريت دانش(  3125محلهاي   كدرشته -3
به ترتيب بـه   1142تهران از كدرشته امتحاني  -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز) مديريت دانش شيوه آموزش محور

 .گردد اصالح مي 3327و  3325محلهاي  كدرشته
موسسـه غيرانتفـاعي    3272و  )شيعه شناسي( 1113از كدرشته امتحاني دانشگاه قم  2004محلهاي  كدرشتهنوع گزينش  -4

 .باشد مي  )بدون شرايط خاص(متمركزبصورت  )MBAمديريت ( 1148قشم از كدرشته امتحاني 
هـاي   هاي ذيل نيز به رشته محل هاي جديد صادر شده رشته محل طبق اعالم دفترگسترش آموزش عالي با توجه به مجوز -5

توانند آنها را انتخـاب   رشته و گرايشهاي مجاز درصورت تمايل مي گردد و داوطلبان با توجه به اضافه مي 2دفترچه شماره 
 .نمايند

 )3كدگرايش (فلسفه دين - 1116

  كدمحل  دوره
  دانشگاه محل تحصيل  تحصيل

  ظرفيت نيمسال
  مالحظات

  دوم  اول
    -  6  دانشگاه تهران  3329  روزانه
    -  6  دانشگاه تهران  3330  شبانه

 )1كدگرايش (فوتونيك -1205
  فيزيكگرايش   -  4  دانشگاه صنعتي شيراز  5123  انهروز

 )8كدگرايش (مكاترونيك -1267
    -  2  دانشگاه اراك  6988  روزانه
    -  2  دانشگاه اراك  6989  شبانه

 )4كدگرايش (آيرودنياميك -مهندسي هوافضا - 1279
    -  4  دانشگاه صنعتي شيراز  6990  روزانه
  
  

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


