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  فهرست مندرجات
 صفحه  وانــعن  بخش

 1 مقدمه
 1 روش گزينش )الف
  1  هاي داراي شرايط خاص بورسيه و رشته )ب
  1  ) كارشناسي ارشد(هاي آموزشي در مقطع تحصيالت تكميلي   شيوه)ج
  1  سهميه رزمندگان )د
 1-2  اتباع خارجي پذيرش )  ه
 2  ها و مؤسسات هاي كارشناسي دانشگاه رتبه اول دوره )و

 كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز 4-2

  2-3 تذكرات مهم در رابطه با معدل -      
 4 انتخاب اينترنتي محل تحصيل )ح
 4-5 هاي تحصيلي  فرم اينترنتي انتخاب رشته )ط
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  5  مهمخيلي هاي  يادآوري )ي
 6-62  علوم انساني هاي تحصيلي گروه   محلكد رشته -1جدول شماره  -
 63-100  هاي تحصيلي گروه علوم پايه   محلكد رشته -2جدول شماره  -

 101-141  هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي   محلكد رشته -3جدول شماره  -

 142-162  هاي تحصيلي گروه كشاورزي   محلكد رشته -4جدول شماره  -

حل 163-168  ي گروه هنر هاي تحصيل  محلكد رشته -5جدول شماره  -
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  169  هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي   محلكد رشته -6جدول شماره  -  ها 
 نوبت دوم هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشتهشهريه و جدول  دانشجو  ضوابط پذيرش شرايط و )الف

  170-172    عالي آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه ) شبانه(

  172  حضوري هاي نيمه هاي مختلف تحصيلي دوره در رشتهو ميزان شهريه پذيرش دانشجو شرايط و ضوابط  )ب
  173  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته ) ج
آموزش عالي هاي مختلف تحصيلي مؤسسات  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته ) د

  173-174  غيرانتفاعي و  لتيغيردو

  175  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته )  ه
  176  الملل هاي بين هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته )و 
 177-182  مؤسسات آموزش عاليها و شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه )ز 

  183-187  هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان )ح
  188  ها و مؤسسات آموزش عالي التحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه فرم تأييديه فارغـ 

ست
پيو

  ها 

 189  انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيشـ 
  



                                              كليات و شرايط و ضوابط                            1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1391دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   1صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

    تعالي سمهاب
   مقدمه

 كـه  اميـد   ايـن  بـا  و 1391 سـال  ) ناپيوسـته داخـل   كارشناسـي ارشـد    هـاي  دوره(  تكميلي تحصيالت  ورودي  آزمون براي داوطلبان گرامي الهي  توفيق  آرزوي   ضمن ،  سالم با      
   عـالي    آموزش  سساتؤم و ها  دانشگاه در   اسالمي  انقالب  وردهايتادس  تداوم بخش  و اسالم ريمح از  حفاظت    براي  شايسته پاسداراني ايمان و علم سنگرهاي در  بتوانند  شدگان قبول

  .دارد مي  معطوف  شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر
  :  گزينش روش )الف

  نمـوده  را كسب  الزم علمي نمره   حد نصاب    اوليه  كارنامه  بر اساس كه     داوطلباني  بين از داخل  ناپيوسته ارشد  كارشناسي هاي  دوره امتحاني هاي  رشته از  يك هر در دانشجو گزينش
  . خواهد شد  ضوابط مربوط انجام مطابق   عمومي هاي  صالحيت بررسي نتيجه  و انتخابي  هاي كد رشته   و اولويت  اكتسابي  كل  نمره  به توجه باشند، با  مي  رشته  انتخاب مجاز به و
  .گيرد مي  انجامشده  تراز معدل %20 وتوجه به ضرايب مربوط  گرايش با هر در كتبي آزمون  نمره %80  اساس بر  تحصيلي  هاي رشته  كليه در   نهايي ينشگز :هبصرت

  :شرايط خاص هاي داراي  و رشته  بورسيه)ب
 و  عمـومي   شـرايط   بـر دارا بـودن    عـالوه بايد،   تحصيلي هاي كد رشته از  يك  در هر  شرايط خاص   اي دار   عالي   آموزش  مؤسساتيا   ها و  سازمان ها،   وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان      

  هسـس ؤ و يـا م     دهنده    بورس  ارگان  و يا   سازمان يا و    وزارتخانه  ضوابط اختصاصي   و ، واجد شرايط     الزم   علمي   نمره  حد نصاب احراز    و 1  شماره  راهنماي دفترچه  در   مندرج  اختصاصي
  .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي آموزش
انتهـاي   در هـا   رشـته     قبيل   در اين    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  همچنين  و  دهنده   بورس  هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصي   ش -1 تبصره

گرايش  شته و س ر اسا بر  واجد شرايط بودن  تمايل و     در صورت  ،آن   دقيق   از مطالعه    پس الزم است    داوطلبان   كليه  ا لذ  .استدرج گرديده   ) ها   پيوست بخش(  دفترچه  اين  
 .  نمايند  مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  داراييا   بورسيه  محل كد رشته 2 حداكثر   انتخاب  به ، نسبتخودمجاز 

نمـرات   بـه  توجه ، با    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  و مؤسسات    مختلف  هاي  ارگان   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  اساس بر ، انتخابي  هاي  هكد رشت  از    يك هر در -2 تبصره
  در   منظور شـركت    به   برابر ظرفيت  چند ها تا   كد رشته  اينگونه  در  شدگان   معرفي   اسامي  فهرست ،)  محل  كد رشته  2 حداكثر( انتخابي   هاي  كد رشته  از يك هر  در  امتحاني
منـدرج در سـايت        زمـاني   برنامـه اطالعيـه     بر اساس    است   الزم  شدگان  معرفي لذا   .شد خواهد سايت سازمان درج   در و   استخراج   گزينش  مراحل ساير و    ، معاينه   مصاحبه

  بـديهي .  نماينـد  ذيربط مراجعـه   شرايط خاص  داراي   عالي آموزش  مؤسسه يا  و دهنده  بورس  ارگان  يا سازمان   به  فوق  مراحل  انجام برايازمان و نشريه پيك سنجش   س
   انجـام    نهـايي    و ساير ضوابط مربـوط، گـزينش         شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسسه و يا     دهنده   بورس   ارگان  يا   توسط سازمان   شده  گزارش   نتيجه   بر اساس   است

    .گردد  است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي ميه ذكرالزم ب .گرديدخواهد 
به  و سايت اينترنتي سازمان    23/3/1391ساير مراحل گزينش از طريق نشريه پيك سنجش مورخ           برنامه زماني مصاحبه و    ظرفيت و  تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر      :توجه* 

 .اطالع داوطلبان خواهد رسيد
اوليه كه از طريق سـايت    كارنامه  به توجه  با  چنانچه،اند  نموده  شركت  امتحاني كد رشته 2 در ،1   شماره  راهنماي   دفترچه   مندرجات   به  توجه  با   كه  داوطلباني  از  دسته آن -3 تبصره

 در   ضـوابط منـدرج     شـرايط و     مطابق  همانند ساير داوطلبان    باشند،   رشته   انتخاب   مجاز به    امتحاني  كد رشته  هر دو     در باشد پرينت مي  يت و ؤ اين سازمان قابل ر     اينترنتي
  .باشند  مي  و يا بورسيه  شرايط خاص  داراي  محل كد رشته 2 حداكثر  انتخاب   مجاز به، منحصراً  فوق2  تبصره

 و   پذيرش دانـشجو دارنـد     الملل بين  يا ي كه به روش مجازي    مؤسساتهمچنين آن دسته از       و شاهد و )ع(ي امام صادق  ها  اهدانشگي تحصيلي   ها  محل كد رشته انتخاب   -4 هرتبص
داراي شـرايط خـاص مـستثني        يـا  محل بورسـيه و    كد شرط محدوديت انتخاب دو    از ،)1131كد  (مجازين به انتخاب رشته در مجموعه رشته امتحاني مطالعات جهان           

  .باشد مي
  .نمايد نمي ء اعطا داخل  تحصيلي بورس  ارشد  كارشناسي  مقطع دانشجويان  از  هيچيك  به فناوري  و تحقيقات ،  علوم وزارت :تذكر* 
  :)كارشناسي ارشد ( تحصيالت تكميليمقطع در هاي آموزشي شيوه) ج

 شـيوه  تنهـا  1389 سال تا شيوه اين .باشد  مينامه   ر واحدهاي درسي و پايان     روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل ب        ،پژوهشيو  شيوه آموزشي    :شيوه آموزشي و پژوهشي   
  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم و ها دانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در ارشد كارشناسي مقطع در آموزشي

 و تحقيـق  (سـمينار  واحد 4 حداكثر و 2 حداقل گذراندن كه بوده نامه پايان بدون و درسي واحدهاي ورتص به و آموزش محوريت با شيوه اين در تحصيل :شيوه آموزش محور  
 شيوه  هاي محل  رشته در  تحصيل  به  مندان عالقه است الزم. باشد مي ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره آموزشي نامه آئين مطابق عيناً موارد ساير در و است الزامي) نظري تتبع

 جـداول  در (نماينـد   مبـادرت  انتخـابي  هـاي  محل كد ساير همراه به عالقه  ترتيب  به ينترنتي ا  رشته  انتخاب  فرم در مربوط، هاي محل رشته كد  درج  به  نسبت محور آموزش
 ).اند شده مشخص مالحظات قسمت در »محور آموزش شيوه «عبارت با مذكور هاي محل كد تحصيلي، هاي رشته

اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختـراع و غيـره     دوره محور،شيوه پژوهش  :رشيوه پژوهش محو  
زمـان بـا    توانـد هـم   احد است و دانـشجو مـي   و10 تا 6تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه      . باشد  مينامه   و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايان           بوده  

  .واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند
 در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تـشخيص شـوراي تحـصيالت        .نيمسال تحصيلي است 4  سال مشتمل بر2 طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر        :تذكر* 

  .همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر سه شيوه ممنوع است.  سال تجاوز كند5/2ر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از تكميلي دانشگاه مجاز است و در ه
  :  رزمندگان سهميه)د

  كـد رشـته    از  يـك  هـر   در  اسـالمي    شوراي  مجلس  عالي   آموزش  مؤسسات  و ها  دانشگاه   به   بسيجي   داوطلب  جهادگران و   رزمندگان  ورود   براي  ايجاد تسهيالت  اساس قانون  بر    
  در  منـدرج و تـسهيالت     هـا  از سهميه  1  بند  مشمول افراد(  سهميه رزمندگان واجد شرايط      متقاضيان   به  ظرفيت% 20 نمره علمي تا سقف   % 80 در صورت دارا بودن حداقل       ،ها  محل
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، كسب  الزم را   نمره حد نصاب  كه ) يك  شماره  راهنماي دفترچه 4و  3 اتصفح
  در ضور داوطلبانـه حـ ماه  12 حداقل  كه  صورتي در اند،  شده  پذيرفته ي سراسر آزمونمقطع كارشناسي     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  تاريخ از(  باطل  عليه حق  نبرد هاي جبهه
 قلحدا  داراي كه  اند، در صورتي     شده   پذيرفته   ناپيوسته   كارشناسي   در دوره   يك بار هم   و     كارداني  بار در دوره    يك   رزمندگان   از سهميه    با استفاده    كه   از داوطلباني    دسته  آن: 2 تبصره

  . شوند گزينش مي   رزمندگان  با سهميه  آزمون  باشند، در اين  باطل عليه  حق نبرد  هاي جبهه در  داوطلبانه حضور ماه 18  مدت
ابط حق استفاده از سهميه رزمندگان    با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشند، طبق ضو                    كه   از داوطلباني    دسته  آن: 3تبصره  

  . را نخواهند داشت1391سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل هاي دوره(در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 
هـاي شـاهد و ايثـارگر در رديـف            يهريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهم              بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه          : 4تبصره  

نـور، مؤسـسات آمـوزش عـالي غيردولتـي و             ها و مؤسـسات آمـوزش عـالي، دانـشگاه پيـام             حضوري دانشگاه   هاي شبانه و نيمه     هاي تحصيلي دوره    شدگان رشته   پذيرفته
اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بـار، مجـاز    رار گرفتهق) هاي دولتي هاي روزانه در دانشگاه    به جز دوره  (الملل    هاي مجازي و بين     غيرانتفاعي و يا دوره   

  . خواهند بود1391هاي مربوط در آزمون تحصيالت تكميلي سال  به استفاده مجدد از سهميه
  : اتباع خارجيپذيرش )   ه 

منـدرج در دفترچـه      (شـرايط عمـومي و اختـصاصي ايـن آزمـون          دارا بـودن    وه بر   ، بايد عال  1391در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال       كننده    شركتكليه اتباع غيرايراني         
شدگان نهايي اين آزمـون قـرار     بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته       .وده باشند نام اينترنتي، عالمتگذاري نم     ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت      )1راهنماي شماره   

  . تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد16 نام بند گيرند، در زمان ثبت
در گـزينش شـركت داده   ) 1منـدرج در دفترچـه راهنمـاي شـماره     (ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر      جمهوري اسالمي   اتباع غيرايراني مقيم    فقط   -1

  .شوند مي
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  1391دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   2صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

بـديهي اسـت در صـورت    . باشـند  ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي   هاي تحصيلي دانشگاه نتخاب رشته اتباع غيرايراني مجاز به ا  -2
توضـيح و   . رددگـ   تلقـي مـي   » كان لـم يكـن    «ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،          پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه            

  .فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است
 اكيـداً ممنـوع   هاي خـاص و حـساس   و رشته ) از جمله تعهدات استخدامي   (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود               پذيرش اتباع غيرايراني در رشته     -3

  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد مي
  : و مؤسسات ها دانشگاههاي كارشناسي  رتبه اول دوره)  و

كـد   هـر  در   ظرفيت؛   3 نفر،   9يش از   بر، دو ظرفيت و براي ظرفيت        نف 9 تا   5 نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت       4 تا   1 ظرفيتبه ترتيب براي      اين دفترچه  مندرج در   ظرفيت  بر  عالوه
   ادامـه   نامـه   آيين  مفاد  بر اساس    كه   عالي   آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه  كارشناسي   دوره    اول   رتبه  التحصيالن  فارغ   به )  شرايط خاص   و بورسيه  يها  محل  كد رشته  جز هب( محل  رشته

 ،   علـوم   وزارت توسـط    31/6/88 مـورخ    3536/21 شوراي استعدادهاي درخشان كـه طـي ابالغيـه شـماره             31/2/1386 مصوب(  كارشناسي   دوره   اول  تبه ر  التحصيالن   فارغ  تحصيل
بـر اسـاس    (  الزم    علمـي    نمره  نصابحد    احراز  صورت در اند،   نموده  شركت و   نام  ثبت   آزمون  اين در كه   ) آموزش عالي اعالم شده است     و مؤسسات  ها  دانشگاهبه  فناوري    و  تحقيقات

  تخصيصذيل   7 تا 1 هاي   تبصره  شرح   به  شرايط گزينش  سايرو  ) كاهش يافت % 80 به   حد نصاب  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان،      6/2/89 مورخ   712/21صورتجلسه شماره   
 . شود مي  داده

بـراي   نيمـسال و   اپيوسـته چهـار   نآموختگـان دوره كارشناسـي       براي دانش  كارشناسي پيوسته هشت نيمسال،   آموختگان رتبه اول دوره      مدت تحصيل براي دانش    حداكثر -1  تبصره
 مقايـسه بـا   بـاالترين ميـانگين در   حـائز  ضمناً به لحاظ ميانگين كـل، داوطلـب بايـد       و باشد  ميده نيمسال   نور  دانشگاه پيام   حضوري و    هاي نيمه  دورهآموختگان   دانش

  .باشد  محل تحصيل خودمؤسسه م ورودي دره دانشجويان هم رشته و
 در مقطـع كارشناسـي     هاي آموزشي خـود     التحصيالن رتبه اول كليه رشته      رشته، از بين فارغ    سال به ازاي هر    هر در بار يك  آموزش عالي موظفند   مؤسسات و ها  دانشگاه -2  تبصره

بـه سـازمان سـنجش       مقـرر موعـد    باشـد در  را كسب كـرده      كلمعدل  كه باالترين    ار ك نفر فقط ي  ،تحصيل آنها نگذشته باشد    تاريخ فراغت از   سال از  دو بيش از  كه
  .معرفي نمايند آموزش كشور

بـين الملـل     حـضوري، مجـازي و     هـاي نيمـه    دوره  مقطع كارشناسي در    دانشجويان ، شوراي هدايت استعدادهاي درخشان    3/9/88 مورخ   8904/21 نامه شماره    بر اساس  -3  تبصره
  .شوند مند توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره هاي فوق شده باشند مي طريق آزمون سراسري اين سازمان وارد دوره چنانچه از

  ايـن    ننـد از مزايـاي    توا   نمـي   و فناوري   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

 .شوند مند بهره  نامه آيين   اين   مزاياي از توانند مين نيستند،  رشته  انتخاب به مجاز اوليه  كارنامه  بر اساس  كه  كارشناسي  دوره  اول  رتبه   دانشجويان از  دسته نآ -5 تبصره
 گـزينش  اول  رتبـه  امتيـاز  ، در    قبولي   عدم   و در صورت    نامي   ثبت  سهميه  با   انتخابي  هاي اولويت  از  يك هر در  ابتدا   نهايي  گزينش در ،   اول  به رت  التحصيالن   از فارغ   يك ر ه -6 تبصره

 .شـد   نخواهد  بررسي وي   بعدي   هاي اولويت،  شود   پذيرفته   اول   رتبه  امتياز با و  نشود   پذيرفته  نامي   ثبت  سهميه در   اول   اولويت در داوطلبي   چنانچه   است بديهي .شوند  مي  
 . شد  خواهد بررسي ) باشد كرده  انتخاب  را بعدي  هاي  اولويت  داوطلب  كه صورتي در( ها اولويت ساير  در  ترتيب  همين  به  وي وضعيت ،  قبولي  عدم صورت در ضمناً

  هـاي   دوره(   تكميلـي    تحـصيالت    ورودي  آزمـون   در   شـركت   طريـق  از و   داوطلبان ساير  همانند   آنان   تحصيل   نشوند، ادامه   فته پذير   اول   رتبه امتياز   به   با توجه    كه   افرادي -7 تبصره
 . بود  بعد ميسر خواهد سنوات)   داخل  ارشد ناپيوسته كارشناسي

توسط معاونت   )188  در صفحه   مندرج(رتبه اول     ييديهأ ت  فرمعات آنان بر اساس مندرجات      ضمن واجد شرايط بودن، اطال      كه شد خواهند  گزينش اول رتبه   امتياز در افرادي: تذكر* 
  در اسـت   بديهي .گردداعالم    سازمان ه اينبمنحصراً از طريق پرتال اينترنتي   5/5/1391 تاريخ تا حداكثر   آنان حصيلت   محل  عالي  آموزش  مؤسسهآموزشي دانشگاه و يا     

انـد فـرم مـذكور را         لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز كه مجاز به انتخاب رشته گرديـده               .  لحاظ نخواهد شد     آنان   براي   اول   رتبه   سهميه  اينصورت غير
 حـداكثر   مجازندنامه آيينن اين ضمناً مشموال. ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط نمايند تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه           

  .)التحصيلي آنان نگذشته باشد دو سال از زمان فارغبيش از  به عبارت ديگر(مند شوند  تسهيالت آن بهره از بار زمان تحصيل صرفاً براي يك سال پس از طي مدت دو
 : آزمون  اوليه  نتايج  اعالم كارنامه) ز

اي   كارنامـه   داوطلبـان   از  يـك  هـر  بـراي  ،1391  سال)   داخل   ارشد ناپيوسته   كارشناسيهاي    دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي  آزمون  در  نندهك   شركت   داوطلبان   منظور آگاهي   به     
  در مجاز   رتبه آخرين ،) رشته امتحاني ذيربطبا توجه به ضرايب مندرج در  ( ، رتبه داوطلب بدون سهميه    سهميه  در  داوطلب  ، رتبه   كل   ، نمره   اكتسابي  ، نمرات   نامي   ثبت   اطالعات  حاوي  

بـا وارد كـردن شـماره        www.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني          تحصيلي  يها  محل  كد رشته    منظور انتخاب   بهسهميه   در   آزمون  و نتيجه  سهميه
ز طريـق پايگـاه     منحـصراً ا  ايـن كارنامـه     كـه   الزم به ذكر اسـت       .استقابل مشاهده   ) نام پدر   و  نام، شماره شناسنامه، سال تولد      و نام خانوادگي (  فردي داوطلبي و درج مشخصات   

 .دباش اينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده مي
مربوط به هر دو رشته امتحـاني اصـلي يـا رشـته امتحـاني اول و رشـته                   (، در يك كارنامه     اند   نموده   شركت   امتحاني  كد رشته  در دو      كه  داوطلبانياطالعات علمي    :تذكرمهم* 

 .باشد يت ميؤقابل راينترنتي سازمان مشخص و در سايت ) امتحاني دوم
  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از يك هر  رايب 1391 سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات :  كارنامه مندرجات

  :ينام ثبتمشخصات  )ز -1
جنس، شماره   نام خانوادگي و نام،   شماره پرونده،     شامل   ترتيب  به)  و اصالحات احتمالي بعد از آن      طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي   (   داوطلب  نامي   ثبت  مشخصات» الف«در رديف    

 )با توجه به تذكرات ذيـل (معدل ،  در مقطع كارشناسي التحصيلي  نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ          ، ارگان كد ،نامي   ثبت  سهميهشناسنامه، سال تولد،    
  .ت اس دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين ، بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيار و ماه اخذ مدرك كارشناسي داوطلبسال  و

  :خيلي مهم در رابطه با معدل اتتذكر* 
نام، بـه شـرح ذيـل در ايـن       معدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از ثبت   -1

. نامي، به محل قبولي خود ارائـه نماينـد   انگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبت  كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نش               
  .نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت

و يا اينكه   باشد   در صورتي كه معدل اعالم شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نمي           )  نتايج اوليه  پس از بررسي كارنامه   (باشند   كه مجاز به انتخاب رشته مي      دسته از داوطلباني   آن -2
  .الزم است به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به تغيير معدل خود اقدام نماينداند،  مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده

انـد، مطـابق مفـاد فـرم         بوده دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي    نام و شركت در اين آزمون،         اني كه به هنگام ثبت     مالك عمل معدل براي آن دسته از داوطلب        -1-2
باشد و يا      در دوره كارشناسي مي    31/6/1390همان ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ        )  اين آزمون  1 دفترچه راهنماي شماره     28مندرج در صفحه    (تأييده معدل   
  .شوند، تأثيري در اين آزمون ندارد التحصيل مي نام در اين آزمون فارغ التحصيلي داوطلباني كه پس از ثبت يگر معدل فارغبه عبارت د

ـ    نام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده و از سوي مؤسسه محل فارغ                   براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت        : استثناء ه عنـوان   التحصيلي ب
  .التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ

التحـصيلي    اند، همان معدل مندرج در مدرك فـارغ          بوده التحصيل دوره كارشناسي    فارغنام و شركت در اين آزمون،         براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت         -2-2
  .خواهد بودآنان مالك عمل 

انـد، همـان معـدل اصـالح      ، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نمودههاي كتبي پس از آن  و يا درخواست آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه -1تبصره  
  .شده در اين كارنامه درج شده است

باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه       هاي فعلـي مـي   هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدل             براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل          -2تبصره  
  . در نظر گرفته شده است10اند، حداقل نمره معدل يعني  نام اينترنتي درج ننموده ثبت

التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا             فارغ 31/6/1391 كه حداكثر تا تاريخ      سال آخر دوره كارشناسي پيوسته     براي دانشجويان    -3تبصره  
  . درج شده است31/6/1390تاريخ 
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  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره   براي فارغ-4تبصره 
التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنـان    فارغ31/6/1391 كه حداكثر تا تاريخ سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته براي دانشجويان  -5تبصره  

  . به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است31/6/90تا تاريخ 
  .هاي اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده است ، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره   براي فارغ-6تبصره 

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير                      نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفته             مجدداً يادآوري مي   -3
. نماينـد ) دن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكـرده باشـد           در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه بو          (نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه          مدارك ثبت 

  .بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد
بايـستي    مي ،باشد ارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه مي            باشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض د          داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي       -4

تصوير كارت شناسايي عكسدار يا كارت ملي به         و ) دفترچه راهنماي شماره يك درج گرديده      28همانند فرمي كه در صفحه      (ييد شده   أمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت      
 -نـام   اداره ثبت- سازمان سنجش آموزش كشور  15875 -1365 صندوق پستي    :تهران: از طريق پست پيشتاز به آدرس      13/3/1391 داكثر تا تاريخ  همراه كارنامه نتايج اوليه ح    

  .واحد تحصيالت تكميلي مكاتبه نمايند
  :اطالعات رشته امتحاني اول )ز -2

 . است  شده درج )-33/33 و 100(ه فاصل دري داوطلب به ترتيب دروس نمرات اكتساب نام دروس امتحاني ودر اين رديف،  : نمرات اكتسابي-1رديف 
  را پـس  )  درس يك (  آزمون يك   چند درصد از نمره  داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  و اين  گرديده  درج   درصدي  صورت هب   هر درس    خام  هاي   نمره -1  تبصره

  و   مثبـت    نمـرات    از محاسـبه     پس  كه خواهد بود     معني   بدين   خارجي   زبان  ، در درس  75   خام   نمره مثالً.   است   آورده  دسته  ط، ب  غل  هاي  پاسخ   منفي  از كسر نمرات  
   . است شده) 75( فتاد و پنجه مذكور   در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده هاي پاسخ  از  حاصل منفي

   داده  هاي پاسخ  از   حاصل  منفي  و   مثبت   نمرات   از محاسبه    پس   كه   است   آن   منزله  ، به    است   شده  درج) 0(  عدد صفر    درس   در يك   داوطلب   خام  كه نمره    در مواردي  -2  تبصره
    . است شده) 0(  مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام ، نمره شده

   . است  شده  درج»سفيد«   مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك االتؤ از س يك  هيچ  به  داوطلب  كه مواردي  در-3  تبصره
  هـاي  پاسخ  از   حاصل   و منفي    مثبت   نمرات   از محاسبه    پس   كه   است   آن   منزله  ، به    گرديده   درج   عدد منفي   صورت هب   درس   در يك   داوطلب   خام   نمره  كه    در مواردي  -4  تبصره

  . است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده داده
 . است  شده  درج)اصلي(شماره داوطلب در رشته امتحاني اول در اين رديف،  : شماره داوطلب-2رديف 
 .   است  شده درجداوطلب  )اصلي(كد و نام رشته امتحاني اول در اين رديف،  : كد و نام رشته امتحاني اول-3رديف 
سـال   ) داخـل  ناپيوسـته  ارشـد     كارشناسـي   هـاي   دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي  ضوابط آزمون   شرايط و    كليه  بر اساس    اينكه  نظر به  :طلب در هر گرايش   وضعيت داو  -4رديف  

  بـراي و   خواهند بود      رشته  به انتخاب  مجاز) ندا  گرفته  قرار  ظرفيت برابر  چند  رديف در    كه  افرادي( افراد    و فقط اين    برابر ظرفيت استخراج    چند   اسامي  ابتدا فهرست ،  1391
شـده     انجـام    علمـي    گـزينش    بر اساس وضع علمي داوطلبان    گردند، لذا      مي   معرفي  عملي ياتشريحي    آزمون  در  ، شركت   عمومي صالحيت بررسي  :شامل    مختلف  مراحل
  .گردد  به شرح زير اعالم مي4جدول شماره مندرجات هر يك از هوم  مف.  است  شده  مشخص  جدول اين درگرايش رشته امتحاني،  هر در مذكور

هـاي درج     شـماره  باشـد   ميهايي كه داراي چند گرايش       رشته در( رشته امتحاني داوطلب درج شده است      هاي موجود در   اين ستون، شماره گرايش يا گرايش      در :گرايش -1-4
  ).باشد مييك چه شماره هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفتر شده مطابق با شماره

  چنـد    داراي   كـه   هايي  در رشته (  گرايش  هر   مربوط براي    با ضرايب   كهاختصاصي     آزمون  نمره علمي حاصل از    %80  بر اساس    داوطلب   كل   از نمره    است  عبارت : كل نمره -2-4
  . مؤثر مقطع كارشناسي معدل %20 و   شده محاسبه) باشند  مي گرايش

   چنـد گـرايش    داراي  كـه  هـايي   رشته براي(  گرايش  و در هر سهميه  در  امتحاني  رشته كنندگان  شركت  كليه بين  در   داوطلب  رتبهدر اين ستون،     : سهميه  در  اوطلب د  رتبه -3-4
  . درج گرديده است)همان گرايش  كل   نمره بر اساسباشند،  مي

اند و رشته امتحاني آنـان داراي آزمـون عملـي، دروس پـروژه و يـا                  ن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده          نمره كل و رتبه داوطلب درج شده براي آ         :تذكر مهم 
. يـد نما ها تغيير مي   باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذكور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبه              گردد، غيرقابل استناد مي    تشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي       

   .ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود به عبارت ديگر اين رتبه
هـايي كـه     رشـته راي  ب(گرفتن سهميه    نظر بدون در  ،گرايش هر دركنندگان رشته امتحاني     كليه شركت بين   رتبه داوطلب در  در اين ستون،     : بدون سهميه  رتبه داوطلب  -4-4

  . درج گرديده است) نمره كل همان گرايشبر اساسباشند  داراي چند گرايش مي
هـاي تحـصيلي    هـا بـه غيـر از رشـته     سـاير رشـته  آخرين رتبه مجاز در ستون، در اين  :هاي غير از دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي      آخرين رتبه مجاز در رشته     -4-5

   . درج گرديده استدر هر گرايش با توجه به سهميه ،يانتفاعدولتي و غيرغيرآموزش عالي سسات ؤدانشگاه پيام نور و م
مؤسـسات  هاي تحصيلي دانـشگاه پيـام نـور و           غير از رشته   ها به   ساير رشته  در    نتيجه ستون،در اين    :غيرانتفاعيمؤسسات  پيام نور و    دانشگاه  از   هاي غير   رشتهنتيجه در    -4-6

 هـاي گـرايش مربـوط، بـر        مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشـته محـل              نگر  كه نشا  ،در هر گرايش   آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي    
بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشـته محـل   . شود درج شده، مشخص مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته      

بـديهي اسـت در صـورتي كـه در سـتون      . درج شده اسـت » مجاز« كه در ستون نتيجه براي وي كلمه      ،باشد ط به رشته امتحاني مي    هايي از گرايش مربو    يا رشته محل  
به منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كـد رشـته      . درج شده باشد  » غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه       نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش     

  .باشد هاي غيرمجاز نمي اي گرايش يا گرايشه محل
 رتبـه داوطلـب در سـهميه و در بـين            سـتون، در ايـن     :هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفـاعي          رشته رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به         -7 -4

  . درج گرديده استمربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه ولتي و غيرانتفاعي،مؤسسات آموزش عالي غيردهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و  رشته عالقمندان به
هـاي تحـصيلي دانـشگاه پيـام نـور و             رشـته  برايآخرين رتبه مجاز     ستون،در اين    :دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي     تحصيلي  هاي    آخرين رتبه مجاز در رشته     -8 -4

   .درج گرديده استمربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه عي،مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفا
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي    هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و         رشته در   نتيجهستون،  در اين    :دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي     تحصيلي  هاي    نتيجه در رشته   -4-9

اسـاس ضـوابطي كـه در        هـاي گـرايش مربـوط، بـر        جاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محل          مجاز يا غيرم  كه نشانگر   در هر گرايش     و غيرانتفاعي، 
هـايي از   بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشـته محـل   .شود درج شده، مشخص مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي   دفترچه راهنماي انتخاب رشته   
بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل گـرايش يـا              . درج شده است  » مجاز«باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمه          ي مي گرايش مربوط به رشته امتحان    

هـاي گـرايش يـا     به منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كد رشته محل يـا كـد رشـته محـل                 . درج شده باشد  » غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه       گرايش
  .باشد هاي غيرمجاز نمي گرايش

 از رشـته امتحـاني داوطلـب، در         مؤسـسات آمـوزش عـالي غيردولتـي و غيرانتفـاعي،          هاي تحصلي دانشگاه پيام نور و همچنين          در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته       :تذكر
  .  آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد8-4 و 7-4هاي  رديف

به منزله آن است كه با توجه به نمـرات اكتـسابي داوطلـب در رشـته امتحـاني و      » باشيد مجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف   : وضعيت انتخاب رشته داوطلب    -5رديف  
اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچـه راهنمـاي           ، مجاز به انتخاب رشته بر     4هاي موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره              گرايش و يا گرايش   

مجـاز  « كارنامـه آنـان كلمـه        5 در رديـف     ،باشـند  دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخـاب رشـته نمـي            باشد و براي آن    مي) دفترچههمين  (هاي تحصيلي    انتخاب رشته 
    .درج شده است» نيستيد

اسـاس رشـته،    هـا، معـدل داوطلبـان بـر     ختالف سطح علمي دانـشگاه  با توجه به ا،ريزي تحصيالت تكميلي اساس مصوبه شوراي برنامه بردر اين رديف،     : معدل مؤثر  -6رديف  
   .دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است
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سته از داوطلباني كه    د براي آن رديف،  در اين    :مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي     هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و         شته گزينش ر  رشركت د  مند به  عالقه -7رديف  
 كلمـه   ،اند  نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده       به هنگام ثبت   مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي     هاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و          مندي خود را به رشته     عالقه

  . درج شده است»خير« و براي ساير داوطلبان كلمه »بلي«
 انـد،   ننمودهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي               هاي دانشگاه   نامي براي انتخاب رشته     ني كه در تقاضانامه ثبت    آن دسته از داوطلبا    :تبصره

كارنامه اعالم نتـايج    ها در      اين رشته  ها كسب كرده باشند، پيغامي را مبني بر امكان انتخاب           هاي اين دانشگاه    در صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته          
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي          هاي مربوط به دانشگاه     لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشته           . و فرم انتخاب رشته مشاهده خواهند نمود      اوليه  

ها   هاي اين دانشگاه    بابت اعالم عالقمندي به رشته    ) تومان  ششصد و هزار چهار  معادل(ال   ري 000/46 مبلغبايست پس از واريز       غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور هستند، مي      
ها و مؤسسات اقدام نموده و سپس          نسبت به اقدام عالقمندي به انتخاب اين دانشگاه        ،هاي بانكي عضو شبكه شتاب      كارتسيستم اينترنتي و توسط     از طريق   و مؤسسات،   

   . رشته اينترنتي درج نمايندها را در فرم انتخاب اين رشته
  : اطالعات رشته امتحاني دوم)ز -3

 اطالعـات مربـوط بـه رشـته     5 و 4، 3، 2، 1هـاي    رديـف  با اين تفاوت كـه در      ،باشد  مياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول               
، وضعيت علمي داوطلب در هر گرايش و وضعيت انتخاب رشته داوطلب براي اطالع داوطلباني                دوم لب، كد و نام رشته امتحاني     امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوط       

  .اند، درج گرديده است كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده
  :  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب )ح

 :گيرد  مي  زير انجام  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي هاي در گروه  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب
   كـه   داوطلبـاني   از   دسته  اختيار آن  در www.sanjesh.org : به نشاني  از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان      ، منحصراً   دفترچه   اين   همراه   به   تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  فرم -1

   ورودي راهنمـاي آزمـون  هـاي    دفترچـه   دقيـق  مطالعـه   بـا    اسـت    الزم  داوطلبـان  لـذا    .شود   مي  داده باشند، قرار  مي رشته   انتخاب به مجاز  اوليه   نتايج   رنامهكا 5 رديف    اساس بر
 آموزش عـالي غيرانتفـاعي، مراكـز پيـام     مؤسساتي، ، نيمه حضور)شبانه(هاي روزانه، نوبت دوم    دوره از  عالقه  مورد  يها  محل  كد رشته   انتخاب   به  نسبت،   تكميلي  تحصيالت

 عنـوان  توجـه بـه منـدرجات ذيـل     با  محل كد رشته) يكصد( 100 تا حداكثريا بورسيه  هاي داراي شرايط خاص و همچنين رشته والملل  هاي بين  ، دوره هاي مجازي  ، رشته نور
 . نمايند درج ، اينترنتيرشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به را انتخابي  يها محل  كد رشته و اقدام كارنامه 4 جدول شماره »نتيجه«
  متقاضـي  نيـز  )نام  ثبت راهنماي   دفترچه 5مندرج در صفحه    (   امتحاني  كد رشته  64از    يكي در )  اول   امتحاني  رشته (  اصلي   امتحاني  رشته  بر   عالوه   كه   از داوطلباني   دسته  آن : تبصره

   رشـته   ، انتخاب مذكور   تبصره  بر اساس    دارد كه   باشند، ضرورت    مي   رشته  انتخاب   مجاز به  خود  اوليه  كارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم     (5 رديف   به توجه با اند و   شده
  كـد رشـته     تمايل  صورت در  دارد  ت ضرور  كهدر نظر گرفته شده است         رشته   انتخاب   فرم   فقط يك   نيز  داوطلبان  از  قبيل   اين  برايضمناً   .نماينـد 
   ترتيـب    بـه  ، فرمهمين يك    را در )   دوم   رشته  امتحاني  كد رشته (  بعدي   رشته  يها  محل  كد رشته  و )  امتحاني اول   رشته(  اصلي  رشته   يها  محل

  . نمايند درجعالقه   اولويت
اينترنتـي  سـايت    هاي مندرج در پيك سنجش و      مطابق اطالعيه (  شده   اعالم   زماني   برنامه  بر اساس ايت سازمان،   از طريق س  اينترنتي خود را      رشته  فرم انتخاب  بايد  داوطلب هر -2

 و بـوده گيرد كه نشانگر مراحل طي شـده         مي طريق سايت در اختيار وي قرار       از كاراكتري 15 رسيدصورت انجام صحيح انتخاب رشته       بديهي است در   تكميل نمايد،     )سازمان
رسـيد   بديهي است چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت .)فرم تكميل شده خود پرينت تهيه نمائيد       شود از  پيشنهاد مي ( نگهداري نمايد  ورا يادداشت   آن   دبايداوطلب  

تخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجـام نـشده            نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند ان                 كاراكتري 15انتخاب رشته   
  .  است

 اينترنتـي    رشـته   انتخـاب    فـرم    تكميل   به   از اقدام    قبل  ،آزمون  اين  در  كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  پزشكي  گروه هاي  رشته  در   تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -3
 بـديهي .  باشـند  نداشتهبراي ادامه تحصيل    و منعي  خود را مشخص  وضعيت  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  به  تعهد خدمت   لحاظ طرح  زا بايد  كه  باشند   داشته  توجه  
 .  خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت است 

   توجـه ، اينترنتـي   رشـته   انتخـاب   فـرم   تكميل  به  از اقدام  قبل ، آزمون  در اين  كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  دبيري  هاي   در رشته    تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -4
   داوطلـب  شـخص    عهـده   بـه   آن  عواقـب  اينصورت غير در   است بديهي.  نمايند  خود را مشخص  وضعيت آموزش و پرورش   وزارت  به  بايد از لحاظ تعهد خدمت  باشند كه  داشته

 . خواهد بود
 محـل  كد رشـته كه در ستون مالحظات  ،  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش مؤسسات  همچنين  و دهنده  بورس هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  شرايط و ضوابط اختصاصي    -5

   قبـل   داوطلبان لذا  .استدرج گرديده   ،  )ها   پيوست بخش(  دفترچه   اين  انتهاي   در ، درج شده است   مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص             
 . نمايند  مربوط توجه  اجرايي هاي  دستگاه ضوابط اختصاصي  شرايط و  مورد به حسب  بايد برها محل  كد رشته  اينگونه  انتخاب از

 پروژه شركت نمايند، لذا اين دسته از داوطلبـان در صـورت     2 در حداكثر توانند  ضوابط مي  بر اساس باشند،   ز به انتخاب رشته مي     كه مجا  1358 امتحاني    كد رشته كليه داوطلبان    -6
مـابقي  رد  بـيش از دو مـو     انتخـاب   صورت   بديهي است در  . يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نما           پروژه   2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر      تمايل مي 

 ،1358،  1357،  1356،  1352،  1351 ،1350 هاي امتحـاني   كد رشته ( عملي يا و پروژه،  تشريحي،  ، علمي  ضمناً تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمون       .دگردي موارد حذف خواهد  
  .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدتي سازمان و سايت اينترن 23/3/1391دوشنبه مورخ  طريق نشريه پيك سنجش روز  اطالعيه ازصورت هب )1363 و 1362، 1360

ورودي داوطلبـان آزمـون      دسـته از    كل كـشور، آن    1364 قانون بودجه سال     49 تبصره) الف(ت محترم وزيران به استناد بند       أ تصميم هي  بر اساس  :  مهم  رتذك
 كه داراي آزمـون    1363 و   1362 ،1360 ،1358،  1357 ،1356،  1352،  1351 ،1350 هاي امتحاني  كد رشته  تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته در      

 مبلغ   به  قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون               بايد ،باشند  مي عملي يا  تشريحي، پروژه و   علمي،
صد هشتو  هزار   يازدهمعادل   ريال   000/118 دو آزمون مبلغ     در صورت تمايل به شركت در      (آزمون براي هر تومان  صد  نهو  پنجهزار  معادل   ريال 000/59

  .نمايند اقدام هاي بانكي عضو شبكه شتاب از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارت )تومان
  

   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي  فرم )ط
  :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* 
بـه   صورت عالمتگذاري در يكي از ايـن مـوارد      نمايند كه در   بندهاي ذيل را مشاهده مي    مجاز به انتخاب رشته،     تي انتخاب رشته داوطلبان     به هنگام ورود به محيط برنامه اينترن          

كـه   ...) و    تحـصيل  حـين  ، شدن فتهپذير(  مرحله هر در ،  نموده كتمان عمداً يا سهوًا  راقي حقاي  داوطلب كه  شود  مشخص زمان هربديهي است  . شود آنها اجازه انتخاب رشته داده مي     
  .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد  خواهد محروم  بعد  سال آزمون  و اين آزمون ازباشد، 

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

تذكرات خيلـي  «براي اصالح معدل الزم است بر اساس بند (اجازه اصالح و ويرايش معدل فقط يك بار   در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري نمايند به آنها            : تبصره
   . شدد شده و پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهو دانشگاه محل تحصيل داده)  اين دفترچه اقدام شود2-3ات مندرج در صفح» مهم

 كارنامه مجـاز    5هاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات رديف                         فرم انتخاب رشته       
 اوليه، شماره   نام  ثبت رمز ورود و كد رهگيري       ، لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شماره پرونده               ،باشد  يت مي ؤباشند، قابل ر    انتخاب رشته مي  به  

  .  كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايندي معيني انتخابي و تكميل فرم مذكور در مدت زمانها محل كد رشتهداوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت 
عنـوان   بـه ( در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تـذكر دهـد                    ،بيني گرديده  سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش        در     
هـاي رشـته     يا اينكه داوطلـب در گرايـشي از گـرايش          آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و            محلي كه داوطلب در آزمون       كد رشته اعالم خطاي انتخاب    : مثال

بديهي است چنانچه داوطلبي نـسبت بـه رفـع خطاهـاي داده     . ، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند     ...)امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و          
  .ددا نخواهد كاراكتري 15رسيد انتخاب رشته به اين داوطلب  سيستم ه اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده وشد



                                              كليات و شرايط و ضوابط                            1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1391دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   5صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

   : مهماتتذكر
دامي نيـز از سـوي      هيچگونه اقـ   حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و        گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در         نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير      -1

  .خود دقت الزم را بعمل آورندبه هنگام انتخاب رشته گردد  كيد ميأ به داوطلبان تباشد مياين سازمان ميسر ن
 189 نـدرج در صـفحه    نمونه م ي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم          ها  محل كد رشته هاي تحصيلي در اينترنت،       گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته        به داوطلبان توصيه مي    -2

و ) براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اينترنت محـدوديت زمـاني وجـود دارد             (ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه            اين دفترچه درج    
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رخطاي كمتري 

  .  نيست تعويض يا و  تغيير  قابل  عنوان  هيچ بهو اتمام مهلت ويرايش نهايي  ييدأت و  كميلت  از پساينترنتي    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب فرم  در  مندرج  انتخابي يها محل كد -3
  : مهمخيلي  هاي  يادآوري)ي
 لذا داوطلباني كه بر اساس نتيجـه منـدرج در           ،عنوان گرديده  رشته و يا گرايش ديگري        پذيرش با ضرايب   ،هاي تحصيلي   برخي رشته در ستون مالحظات    داوطلبان دقت نمايند     -1

عنـوان   كنـار   همچنـين در . را نيز در صورت تمايل انتخـاب نماينـد    ها  محلتوانند اين گونه      اند، مي   كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده            
  .گرايش به همين منظور نيز درج شده است اي تحصيلي، كده باالي جداول رشته رشته در

يديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبـان گرامـي اكيـداً    أيپس از گرفتن ت ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي       ها  محلبا توجه به اينكه كد       -2
محل دانشگاه، دوره، ميـزان شـهريه       (هاي انتخابي     كد رشته هاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربوط به           م انتخاب رشته  گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فر         توصيه مي 

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و  دوره
گذرانـدن دروس     رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـه          شناسي غير متناسب با    پذيرفته شوند و داراي مدرك كار      1391آزمون تحصيالت تكميلي سال      دسته ازداوطلباني كه در    آن -3

  .شود نيز توسط دانشجو پرداخت مي) جبراني (نياز پيش  دروس  هزينه و آموزشي مربوط بوده  تشخيص گروه  به) جبراني( نياز پيش
 آموزش عالي دولتي از يك سـو و  مؤسسات و ها دانشگاهوجه به محدوديت امكانات ت درج گرديده، با 1391دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال   همانگونه كه در   -4

اي در همان مقطع      هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي تحصيالت خود را در رشته                       لزوم توزيع عادالنه فرصت   
توانند براي دوره شـبانه       مي )به خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد       ( ضوابط آزمون  صورت دارا بودن ساير شرايط و      دربيل داوطلبان   اين ق . اند مجاز نيست    گذرانده

 بـر همـين  .  تحـصيل دهنـد  توانند در رشته جديد ادامه دوره روزانه به شرط پرداخت شهريه دوره شبانه رشته مربوط مي صورت قبولي در  در يا و همان مقطع داوطلب شوند    در
  .هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است رشته  اند، براي گذرانده  دوره شبانه را قبالً در تحصيالت خود  كه  آموختگاني دانش از  آن دسته  اساس پذيرش 

هـاي معـادل كارشناسـي     آموختگـان دوره  اوري ادامه تحصيل دانشريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن       شوراي برنامه  17/11/88 مورخ   748بر اساس مصوبه جلسه      -5
به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري برگـزار شـده باشـد و       ) دارندگان مدرك معادل  (پيوسته و كارشناسي ناپيوسته     

، در انتخـاب رشـته  پس از شركت نموده و ) هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل دوره(ون ورودي تحصيالت تكميلي   مدارك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد و در آزم          
  .باشد بالمانع ميقرار گيرند ن نهايي گاشد پذيرفتهرديف 

و پـرورش، فرهنگيـان داراي مـدرك         ارت آمـوزش   وز 19/11/89 شوراي معين شوراي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ            23/1/1390 مورخ   221 بر اساس مصوبه جلسه      -6
  .ندده  ادامه تحصيل1391ت تكميلي سال  تحصيال توانند با توجه به شرايط ذيل در آزمون ميكارشناسي معادل 

مقطع ادامه تحـصيل داده و   اينتوانند در  ميارشد  كارشناسي در صورت پذيرفته شدن در مقاطع  آزموناين در شركت كننده كارشناسي داراي مدرك معادل   فرهنگيان   -
  .در پايان دوره مدرك رسمي دريافت نمايند

  .ها و مناطق مورد نياز، اين مصوبه را اعمال نمايد وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفاً در رشته: 1تبصره 
  .اخذ نموده باشندكارشناسي خود را  مدرك معادل 3/9/1377شود كه تا تاريخ  اين مصوبه صرفاً شامل افرادي مي: 2تبصره 
واحدهاي درسي مقطع تحصيلي كارشناسي معادل افراد پذيرفته شده، بايد مورد ارزشيابي قرار گرفته تا در صورت نياز نسبت به گذراندن واحدهاي اساسـي و                      : 3تبصره  

  .ضروري اقدام نمايند
موعد مقرر موفق به انتخـاب رشـته         داوطلباني كه در   دسته از  آن لذا   ،پذيرد شود صورت مي   شر مي ها منت  انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه           -7

  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از نشوند
  داوطلـب   توسـط   انتخـابي   تحصيل  محل  يا تأخر كدهاي  تقدم تيبگيرد، لذا تر  مي  انجام  علمي  گزينش  از داوطلبان  هر يك   براي   شده   محاسبه   كل   نمره   بر اساس    اينكه  نظر به  -8

 . باشد مربوط مي   در محل  تحصيل  به  داوطلب  عالقه  نشانگر ترتيب  تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت  نهايي گزينش  در يا امتيازي ثيرأ ت هيچگونه
 و غيرانتفاعيغيردولتي و    عالي آموزش  مؤسساتحضوري،    نيمه ،عالي آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه )شبانه(هاي نوبت دوم     ره دو تحصيلي  يها  محل كد رشته  داوطلبان متقاضي  -9

  درج  مربـوط،   اولجـد   ذيـربط در     عالي   آموزش  مؤسسات  شهريه   مبلغ .باشند   مي  شهريه   پرداخت به ملزم الملل بين  و هاي مجازي    دوره ،دانشگاه پيام نور   ، خاص شرايط   داراي يا
   .  است شده

صـورت يكجـا درج      ههاي تحصيلي ب   رشته و گرايش با ذكر عنوان دوره در جداول رشته          ذيل عنوان هر   هاي مختلف تحصيلي، در    ي دوره ها  محلالزم به ذكر است كه رشته       : توجه
 .شده است

  مؤسـسات  و هـا   دانشگاه  درخواست   اساس بر  دفترچه   در اين    مندرج   تحصيلي  يها  محل  كد رشته  از     برخي  دانشجو در    پذيرش   ظرفيت  كاهش يا و  افزايش    امكان  اينكه   به نظر -10
 .گيرد  مي انجام  نهايي گزينش  يافته تغيير   ظرفيت بر اساس كه  است  بديهي لذا بود، خواهد ذيربط  عالي  آموزش

  هـاي  دوره (  تكميلـي  تحـصيالت   ورودي  آزمـون   در  شـركت  گردد و حـق  ميلغو   آنان  قبولي اينصورت  شوند، در غير تحصيلال  فارغ31/6/1391  تاريختا  بايد حداكثر   داوطلبان -11
   .را نخواهند داشت 1392  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته كارشناسي

  شخصاً بـا   15/5/1391 تاريخ تا حداكثر  است    دهد، الزم    را نمي    فوق   تا تاريخ    شدن  التحصيل  غ فار   احتمال  داليلي   به     داوطلبي   رشته   انتخاب   فرم  تكميل از صورتي كه بعد   در : تبصره
   فـرم   تكميـل   بـه  مراجعـه و نـسبت      كـشور    آمـوزش    سنجش   سازمان  بهنام    و اطالعات كارت اعتباري ثبت     عكسدار معتبر      شناسايي  كارت يا  و   شناسنامه   اصل   داشتن   همراه  به

امـضاء داوطلـب در ذيـل درخواسـت      اثر انگـشت و  (يا با ارسال درخواست كتبي  و  دارد   و رسيد دريافت     اقدام 1391   سال   تكميلي   تحصيالت   ورودي  آزمون  ز گزينش  ا  انصراف
اداره بـه    15875 -1365: ان صندوق پـستي    پست سفارشي به آدرس تهر     التحصيلي خود را از طريق     يا كارت ملي موضوع عدم فارغ      به همراه تصوير شناسنامه و     )الزامي است 

 بعـد     كه  هايي  درخواست   به  است  بديهي  .  گردد   حذف   نهايي  تا از گزينش  به نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،            اين سازمان واحد تحصيالت تكميلي     - نام  ثبت
  . و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بودشد  نخواهد داده  اثر  شود ترتيب  واصل  سازمان  اين از تاريخ تعيين شده به

  از  نهـايي   شـدگان   قبـول   فهرست استخراج از   پس   الزم  اطالعات  حاوي   اي  كارنامه ،1391   تكميلي سال    تحصيالت   ورودي  آزمون  نهايي در    گزينش  نتيجه آگاهي از   منظور  به -12
  .ار داوطلبان قرار داده خواهد شداين سازمان در اختياينترنتي طريق سايت 

ضـمناً چنانچـه ايـن    . نام و شركت در آزمون سال بعد را نخواهنـد داشـت   هاي روزانه اين آزمون قرار گيرند، حق ثبت  آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان دوره    -13
انه اين آزمون در دوره غيرروزانه از مراحل تكميل ظرفيت نيز قبول شـود، از شـركت در آزمـون                    آزمون داراي مراحل تكميل ظرفيت باشد و داوطلب پذيرفته شده در دوره روز            

  . باشد  به عبارت ديگر قبولي اوليه داوطلبان در اين آزمون مالك عمل مي.سال بعد محروم خواهد بود
كـه   ...) و      تحصيل  حيننام،    ثبت ،  شدن  پذيرفته ،  انتخاب رشته (  مرحله ره در ،   نموده  كتمانعمداً يا سهواً      را قي حقاي ،  داوطلب  كه  شود   مشخص  زمان هر -14

  .گردد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي شد  خواهد محرومنيز   بعد  سال آزمونشركت در از  ولغو   آزمونقبولي وي در اين باشد، 
  :يادداشت

اين سازمان و در صـورت لـزوم   اينترنتي و يا سايت ) رساني سازمان سنجش آموزش كشور      اطالع نامه خبري و   هفته(طريق نشريه پيك سنجش      از هرگونه تغيير  -1
  . هاي گروهي اعالم خواهد شد از طريق رسانه

ــي  -2 ــزوم م ــورت ل ــان در ص ــن    داوطلب ــماره تلف ــا ش ــد ب ــاي توانن ــاس  021 -88923595 -9  :ه ــوده  تم ــل نم ــا ازحاص ــق  و ي ــستطري ــيپ   : الكترونيك
E-mail:public-relations@sanjesh.org    ارسال مدارك مـستند      با ،روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور      15875 -4378  :و يا صندوق پستي

  .مكاتبه نمايند



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   6صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  انسانيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم   محلكد رشته -1جدول شماره 
  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11001  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  10  -  
  روزانه  11002  دانشگاه اراك  17  -  
  روزانه  11003  هيدانشگاه اروم  25  -  
  روزانه  11004  دانشگاه اصفهان  14  -  

  روزانه  11005  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11006  )س(دانشگاه الزهرا  17  -  فقط زن

  روزانه  11007  الميدانشگاه ا  12  -  
  روزانه  11008   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   10  -  خوابگاه فاقد – فقط زن
  روزانه  11009   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   10  -  خوابگاه فاقد – فقط مرد

  روزانه  11010  رجنديدانشگاه ب  16  -  
  روزانه  11011   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  11012  زيدانشگاه تبر  7  -  

  روزانه  11013  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  وپرورش ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  11014   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  روزانه  11015  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  11016   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   12  -  

  روزانه  11017   تهرانيدانشگاه خوارزم  18  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11018   كرمانشاهيدانشگاه راز  8  -  فقط زن
  روزانه  11019   كرمانشاهيدانشگاه راز  7  -  فقط مرد

  روزانه  11020  دانشگاه زابل  18  -  
  روزانه  11021  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  11022   كازرونيدانشگاه سلمان فارس  10  -  
  روزانه  11023  دانشگاه سمنان  21  -  
  روزانه  11024   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   36  -  
  روزانه  11025  دانشگاه شهركرد  14  -  

  روزانه  11026  دانشگاه شهركرد  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11027   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  15  -  
  زانهرو  11028  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  11029  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  11030  دانشگاه شهيد چمران اهواز  14  -  
  روزانه  11031  رازيدانشگاه ش  12  -  

  روزانه  11032  رازيدانشگاه ش  7  -  نوجوان گرايش ادبيات كودك و
  روزانه  11033  ييدانشگاه عالمه طباطبا  20  -  فقط زن
  روزانه  11034  ييدانشگاه عالمه طباطبا  20  -  فقط مرد

  روزانه  11035   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  
  روزانه  11036  دانشگاه قم  12  -  فقط زن
  روزانه  11037  دانشگاه قم  12  -  فقط مرد
  روزانه  11038  دانشگاه كاشان  3  -  فقط زن

  روزانه  11039  دانشگاه كاشان  15  -  
  روزانه  11040  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  11041  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  11042   گرگان-دانشگاه گلستان   4  -  
  روزانه  11043   رشت-دانشگاه گيالن   17  -  

  روزانه  11044  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  15  فقط زن
  روزانه  11045  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   15  -  فقط مرد

  روزانه  11046   بابلسر-دانشگاه مازندران   19  -  
  روزانه  11047   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   18  -  
  روزانه  11048   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  

  روزانه  11049   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  نوجوان بيات كودك وگرايش اد
  روزانه  11050   ايرانشهر-دانشگاه واليت   14  -  
  روزانه  11051   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  17  -  
  روزانه  11052  اسوجيدانشگاه   8  -  
  روزانه  11053  زديانشگاه د  14  -  
  روزانه  11054  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11055  دانشگاه اراك  14  -  
  شبانه  11056  هيدانشگاه اروم  11  -  

  شبانه  11057  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن
  شبانه  11058  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11059  ماليدانشگاه ا  10  -  
  شبانه  11060   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  11061  رجنديدانشگاه ب  6  -  
  شبانه  11062   قزوين-) ره( امام خمينيالمللي دانشگاه بين  5  -  
  هشبان  11063   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11064  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  11065  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   7صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  11066   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  شبانه  11067  دانشگاه تهران  15  -  
  شبانه  11068   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  

  شبانه  11069   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  11070   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  وه آموزش محورشي -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11071   تهرانيدانشگاه خوارزم  20  -  شيوه آموزش محور -  كرجليمحل تحص
  شبانه  11072   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط زن
  شبانه  11073   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد

  شبانه  11074  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  11075  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  11076   كازرونيدانشگاه سلمان فارس  5  -  
  شبانه  11077  دانشگاه سمنان  -  20  
  شبانه  11078   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   14  -  
  شبانه  11079  دانشگاه شهركرد  6  -  

  شبانه  11080  دانشگاه شهركرد  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  11081  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  11082  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  11083  گاه شهيد چمران اهوازدانش  2  -  

  شبانه  11084  ييدانشگاه عالمه طباطبا  20  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11085  ييدانشگاه عالمه طباطبا  20  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  11086   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  هشبان  11087  دانشگاه قم  7  -  فقط زن
  شبانه  11088  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد
  شبانه  11089  دانشگاه كاشان  3  -  فقط زن

  شبانه  11090  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  11091   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  11092   رشت-دانشگاه گيالن   -  16  
  شبانه  11093   بابلسر-دانشگاه مازندران   9  -  
  شبانه  11094   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   9  -  
  شبانه  11095   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  

  شبانه  11096   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  نوجوان گرايش ادبيات كودك و
  شبانه  11097   ايرانشهر-دانشگاه واليت   15  -  
  شبانه  11098   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  12  -  
  انهشب  11099  اسوجيدانشگاه   5  -  
  شبانه  11100  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  11101  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش

  نيمه حضوري  11102  هيدانشگاه اروم  30  -  هآموزشهاي نيمه حضوري دانشگا محل تحصيل مركز
  نيمه حضوري  11103  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  11104  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  11105  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  11106  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  پيام نور  11107  دگليب  مركز آران و-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11108  دگليب  مركز آران و-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  11109   مركز آمل-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11110   مركز آمل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  11111  ن مركز اردستا-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11112   مركز اردستان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11113   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11114   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11115  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11116  هيمركز اروم -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11117   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11118   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11119   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11120   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11121   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11122   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11123   مركز بجنورد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11124   مركز بجنورد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11125   مركز بستان اباد-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11126  ركز بستان اباد م-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11127  جاري مركز ب-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11128  جاري مركز ب-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11129   مركز پاكدشت-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11130   مركز پاكدشت-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11131  كستان مركز تا-دانشگاه پيام نور   8  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   8صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  11132   مركز تاكستان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11133  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11134  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11135   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11136   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   8  -  نوجوان  كودك واتي ادبشيگرا
  پيام نور  11137   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  11138   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   15  -  نوجوان دك و كواتي ادبشيگرا -  آموزش محوروهيش
  پيام نور  11139   مركز تهران-شگاه پيام نور دان  8  -  

  پيام نور  11140   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11141  )دماوند واحد(  مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11142  )دماوند واحد(  مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11143  رفتي مركز ج-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11144  رفتي مركز ج-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11145   مركز رامهرمز-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11146  ز رامهرمز مرك-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11147   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11148   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11149   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11150   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11151  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11152  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11153   مركز سمنان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11154   مركز سمنان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  نورپيام   11155   مركز سنندج-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11156   مركز سنندج-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11157   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11158   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11159  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11160  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11161   مركز فارسان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11162   مركز فارسان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11163  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11164  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11165  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11166  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11167   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11168   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  ه آموزش محورشيو
  پيام نور  11169   مركز كرمان-نشگاه پيام نور دا  8  -  

  پيام نور  11170   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11171   مركز گناباد-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11172   مركز گناباد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11173   مركز مراغه-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11174   مركز مراغه-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11175   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11176   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11177  ري مركز مال-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11178  ري مركز مال-دانشگاه پيام نور   15  -  رشيوه آموزش محو
  پيام نور  11179  زي مركز مهر-م نور دانشگاه پيا  8  -  
  پيام نور  11180  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11181  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11182  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11183  آباد  مركز نجف-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11184  آباد  مركز نجف-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11185   مركز نقده-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11186   مركز نقده-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11187  شابوري مركز ن-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11188  شابوري مركز ن-دانشگاه پيام نور   15  -  محورشيوه آموزش 
  پيام نور  11189  زدي مركز -ه پيام نور دانشگا  8  -  

  پيام نور  11190  زدي مركز -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11191   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11192   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  11193  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  18  -  نوجوان يش ادبيات كودك وگرا

  غيرانتفاعي  11194   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي گلستان   18  -  
  مجازي  11195   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11196   مركز اردكان-گاه پيام نور دانش  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11197  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   9صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101مه ادا
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  مجازي  11198   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11199   مركز اهواز-يام نور دانشگاه پ  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11200   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11201   مركز بجنورد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11202  جاري مركز ب-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  11203  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   60  -  ه آموزش محورشيو
  مجازي  11204   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11205   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11206   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11207   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11208  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11209   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11210  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11211  ني مركز قزو-يام نور دانشگاه پ  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11212   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11213   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11214   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  11215  ري مركز مال-دانشگاه پيام نور   60  -  موزش محورشيوه آ
  مجازي  11216  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11217   مركز نقده-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11218  شابوري مركز ن-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11219   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11220   رشت-دانشگاه گيالن   60  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  11221  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  11222   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   30  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )1كد گرايش (ادبيات تطبيقي  - ادبيات فارسي  زبان و-1101

  روزانه  11223  رجنديدانشگاه ب  8  -  ارسيادبيات ف با ضرايب زبان و - فارسي عربي
  روزانه  11224   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  روزانه  11225   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن - ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  روزانه  11226   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد - ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  روزانه  11227  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و

  روزانه  11228  ييالمه طباطبادانشگاه ع  10  -  ي فارساتيادب با ضرايب زبان و - فقط زن
  روزانه  11229  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي فارساتيادب با ضرايب زبان و - فقط مرد

  روزانه  11230   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  شبانه  11231  رجنديدانشگاه ب  4  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و -فارسي عربي

  شبانه  11232   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  ي فارساتيادب  زبان وبيضرا با
  شبانه  11233   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  شيوه آموزش محور -ي  فارساتيادب  زبان وبيضرا با

  شبانه  11234  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  شبانه  11235  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي فارساتيادب با ضرايب زبان و -  آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11236  ييعالمه طباطبادانشگاه   10  -  ي فارساتيادب  زبان وبيبا ضرا - آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  11237   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و
  )2كد گرايش (ادبيات مقاومت  - ادبيات فارسي  زبان و-1101

  روزانه  11238  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  11239  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11240  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  11241  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  11242  دانشگاه شهركرد  6  -  
  روزانه  11243  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11244  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  11245  رازيدانشگاه ش  5  -  
  روزانه  11246   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   11  -  
  شبانه  11247  دانشگاه سمنان  -  20  

  شبانه  11248  دانشگاه شاهد  3  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  11249  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  11250  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  11251  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  11252   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   9  -  
  پيام نور  11253   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11254   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  
طبـق اعـالم دفتـر گـسترش        : رساند  مي» مجموعه علوم جغرافيايي گرايش جغرافياي طبيعي      «1102 كدرشته امتحاني    1به اطالع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در گرايش          : توجه* 

و » )اقلـيم شناسـي   (آب و هواشناسـي     «ه، بـه يكـي از دو عنـوان          هاي پذيرند   در دانشگاه » جغرافياي طبيعي «آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان رشته          
  .تغيير يافته است» ژئومورفولوژي«

  )1كد گرايش ) (جغرافياي طبيعي( - )ي شناسمياقل(ي شناس هوا  آب و-1102
  روزانه  11255  دانشگاه اصفهان  10  -  وپتيكشناسي سين هوا گرايش آب و
  روزانه  11256  دانشگاه اصفهان  10  -  شناسي كشاورزي هوا گرايش آب و
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  1جدول شماره   10صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ) (جغرافياي طبيعي( - )ي شناسمياقل(ي شناس هوا  آب و-1102ادامه 
  پذيرشظرفيت

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11257  زيدانشگاه تبر  -  6  يشناسي شهر هوا گرايش آب و
  روزانه  11258  زيدانشگاه تبر  9  -  شناسي كاربردي هوا گرايش آب و

  روزانه  11259  زيدانشگاه تبر  6  -  ييهوا گرايش مخاطرات آب و
  روزانه  11260   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  هوايي گرايش مخاطرات آب و

  روزانه  11261  دانشگاه تهران  6  -  شناسي كاربردي هوا گرايش آب و
  روزانه  11262   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   8  -  شناسي كاربردي هوا گرايش آب و
  روزانه  11263   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   تهرانليمحل تحص - شناسي سينوپتيك هوا گرايش آب و

  روزانه  11264   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  شناسي كاربردي هوا گرايش آب و -فقط زن
  روزانه  11265   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  شناسي كاربردي هوا گرايش آب و -فقط مرد

  روزانه  11266  دانشگاه زنجان  10  -  شناسي سينوپتيك هوا گرايش آب و
  روزانه  11267  دانشگاه زنجان  10  -  ربرديشناسي كا هوا گرايش آب و

  روزانه  11268   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  هوايي گرايش مخاطرات آب و
  وزانهر  11269  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  گرايش آب و هوا شناسي سينوپتيك
  روزانه  11270  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  روزانه  11271  دانشگاه كردستان  4  -  يگرايش آب و هوا شناسي كاربرد

  روزانه  11272   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  گرايش آب و هوا شناسي سينوپتيك
  روزانه  11273   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  يگرايش آب و هوا شناسي شهر

  روزانه  11274   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  ايش آب و هوا شناسي كاربرديگر
  روزانه  11275   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  گرايش آب و هوا شناسي كشاورزي

  روزانه  11276   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  ي ماهواره ايسشنا هوا گرايش آب و
  روزانه  11277   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتييگرايش تغ

  روزانه  11278   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  هوايي گرايش مخاطرات آب و
  روزانه  11279  زديدانشگاه   8  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي

  زانهرو  11280  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهي ش-ي  كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  شبانه  11281  زيدانشگاه تبر  -  2  يگرايش آب و هوا شناسي شهر

  شبانه  11282  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11283  زيدانشگاه تبر  2  -  ييهوا گرايش مخاطرات آب و

  شبانه  11284  دانشگاه تهران  5  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11285   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11286   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص - گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11287   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -   محورشيوه آموزش -  تهرانليمحل تحص - گرايش آب و هوا شناسي كاربردي

  شبانه  11288   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي - فقط زن
  شبانه  11289   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي - فقط مرد

  شبانه  11290  شگاه زنجاندان  4  -  گرايش آب و هوا شناسي سينوپتيك
  شبانه  11291  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11292   مشهديدانشگاه فردوس  12  -  گرايش آب و هوا شناسي سينوپتيك

  شبانه  11293   مشهديدانشگاه فردوس  12  -  يگرايش آب و هوا شناسي شهر
  شبانه  11294   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  ا شناسي سينوپتيكگرايش آب و هو

  شبانه  11295   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  يگرايش آب و هوا شناسي شهر
  شبانه  11296   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
  شبانه  11297   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  گرايش آب و هوا شناسي كشاورزي

  شبانه  11298   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  هوايي گرايش مخاطرات آب و
  شبانه  11299  زديدانشگاه   4  -  ي كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  شبانه  11300  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهي ش-ي  كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  پيام نور  11301   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  يام نورپ  11302   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11303  هي مركز اروم-ور دانشگاه پيام ن  8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11304  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  پيام نور  11305   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11306   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11307  )قشم واحد(  مركز بندرعباس-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11308  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11309  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11310   مركز سقز-دانشگاه پيام نور   15  -  ي كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  پيام نور  11311   مركز سقز-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي شهريشناس هوا  آب وشيگرا
  پيام نور  11312  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11313  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11314  زير مركز مه-دانشگاه پيام نور   8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11315  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11316   واحد ابركوه-يام نور يزد دانشگاه پ  8  -  )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  پيام نور  11317   واحد ابركوه-دانشگاه پيام نور يزد   15  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  مجازي  11318   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   60  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا
  مجازي  11319  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   60  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا ب و آراتيي تغشيگرا
  مجازي  11320   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -ي  كاربرديشناس هوا  آب وشيگرا
  مجازي  11321   مركز سقز-دانشگاه پيام نور   60  -   آموزش محوروهي ش- )يمياقل(يي هوا  آب وراتيي تغشيگرا

  الملل بين  11322   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  - وبلوچستان ستانيزاهدان دانشگاه س سي پردليمحل تحص/كاربردي  هوا شناسي و  گرايش آب



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   11صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ) (جغرافياي طبيعي(ي  ژئومورفولوژ-1102
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11323  دانشگاه اصفهان  10  -  ريزي محيطي مورفولوژي در برنامه گرايش هيدروژئو - فقط مرد
  روزانه  11324  زيدانشگاه تبر  14  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11325   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11326  دانشگاه تهران  6  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  روزانه  11327   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   8  -  ريزي محيطي يش هيدروژئو مورفولوژي در برنامهگرا
  روزانه  11328   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه - فقط زن
  روزانه  11329   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه - فقط مرد

  روزانه  11330  دانشگاه زنجان  8  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11331   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11332  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11333   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11334   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   20  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  روزانه  11335  زديدانشگاه   7  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  روزانه  11336  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش -ي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه ريزي محيط
  شبانه  11337  زيدانشگاه تبر  2  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  شبانه  11338  دانشگاه تهران  5  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  شبانه  11339  ر سبزوا-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه
  شبانه  11340   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص - ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه
  شبانه  11341   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  - محور آموزش شيوه/ تهرانليمحل تحص/ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  شبانه  11342   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  ريزي محيطي برنامهگرايش هيدروژئو مورفولوژي در  - فقط زن
  شبانه  11343   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه - فقط مرد

  شبانه  11344  دانشگاه زنجان  4  -  ريزي محيطي فولوژي در برنامهگرايش هيدروژئو مور
  شبانه  11345   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  شبانه  11346   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  ريزي محيطي  برنامهگرايش هيدروژئو مورفولوژي در
  شبانه  11347   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  ريزي محيطي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  شبانه  11348  زديدانشگاه   3  -  ريزي محيطي مورفولوژي در برنامهگرايش هيدروژئو 
  شبانه  11349  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش -ي ريزي محيط گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه

  )1كد گرايش ( جغرافياي پزشكي -1102
  روزانه  11350  دانشگاه اصفهان  8  -  )جغرافياي طبيعي(ي شناس هوا  آب وبيضرا با

  )1كد گرايش  (يطي مخاطرات مح-1102
  روزانه  11351  دانشگاه تهران  8  -  )جغرافياي طبيعي(ي شناس هوا  آب وبيضرا با -ي گرايش مخاطرات انسان
  روزانه  11352  دانشگاه تهران  8  -  )جغرافياي طبيعي(ي شناس هوا  آب وبيضرا با -ي عيگرايش مخاطرات طب

  روزانه  11353  دانشگاه كردستان  4  -  )جغرافياي طبيعي(ي هواشناس  آب وبيضرا با -ي عي طبشيگرا
  شبانه  11354  دانشگاه تهران  7  -  )جغرافياي طبيعي(ي شناس هوا  آب وبيضرا با -ي گرايش مخاطرات انسان
  شبانه  11355  دانشگاه تهران  7  -  )جغرافياي طبيعي(ي شناس هوا  آب وبيضرا با -ي عيگرايش مخاطرات طب

  )2كد گرايش (ريزي روستايي  برنامه و  جغرافيا-1102
  روزانه  11356  دانشگاه اصفهان  14  -  
  روزانه  11357  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  11358   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  11359  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  11360   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  11361  دانشگاه زابل  18  -  
  روزانه  11362  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  11363   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  روزانه  11364  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  11365   مشهديدانشگاه فردوس  13  -  
  روزانه  11366   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  روزانه  11367   اردبيل- اردبيلي دانشگاه محقق  8  -  
  شبانه  11368  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  11369  زيدانشگاه تبر  10  -  
  شبانه  11370  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  11371   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11372   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليتحصمحل 

  شبانه  11373   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد
  شبانه  11374  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  11375  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  11376   زاهدان-ان و بلوچستان دانشگاه سيست  5  -  
  شبانه  11377  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  11378   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  11379   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  شبانه  11380   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  پيام نور  11381  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11382  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11383  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11384  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11385   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   12صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (ريزي روستايي  برنامه و  جغرافيا-1102ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  11386   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
)زدياستان ( مركز رضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نور   8  -     پيام نور  11387

)زدياستان ( مركز رضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور   پيام نور  11388
  پيام نور  11389   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11390   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11391  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  11392  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11393   مركز گنبدكاووس-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11394   مركز گنبدكاووس-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11395  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  11396  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   60  -   محورشيوه آموزش
  مجازي  11397   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11398   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11399  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11400   مركز گنبدكاووس-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  11401   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )3كد گرايش (ريزي شهري  برنامه و  جغرافيا-1102

  روزانه  11402  دانشگاه اصفهان  20  -  
  روزانه  11403  زيدانشگاه تبر  13  -  
  روزانه  11404   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  11405  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  11406   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  11407  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  11408  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  11409   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  روزانه  11410  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  11411  دانشگاه شهيد چمران اهواز  14  -  
  روزانه  11412   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  
  روزانه  11413   گرگان-دانشگاه گلستان   4  -  
  روزانه  11414   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  روزانه  11415   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   20  -  
  روزانه  11416  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  11417  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11418  زيدانشگاه تبر  4  -  
  شبانه  11419  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  11420   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  

  شبانه  11421   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11422   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  11423  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  11424  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  11425   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  
  شبانه  11426  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  11427  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  11428   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  11429   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  11430   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  شبانه  11431   بابلسر-دانشگاه مازندران   12  -  
  شبانه  11432   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  
  شبانه  11433  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  11434  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11435   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11436   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11437   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11438   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11439   مركز بابل-ر دانشگاه پيام نو  8  -  

  پيام نور  11440   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11441   مركز بروجن-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11442   مركز بروجن-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11443   زهرانيي مركز بو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11444   زهرانيي مركز بو-پيام نور دانشگاه   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11445  جاري مركز ب-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11446  جاري مركز ب-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11447   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11448   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11449  )واحد ري( مركز تهران - دانشگاه پيام نور  8  -  

  ام نورپي  11450  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   13صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  (شهريريزي  برنامه و  جغرافيا-1102ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  11451   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11452   مركز رشت- پيام نور دانشگاه  15  -  شيوه آموزش محور

)زدياستان ( مركز رضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نور   8  -     پيام نور  11453
)زدياستان ( مركز رضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور   پيام نور  11454

  پيام نور  11455  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11456  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  11457   مركز فردوس-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11458   مركز فردوس-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  11459   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11460   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11461   مركز وزوان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11462   مركز وزوان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  11463   فوالدشهر اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي امين   18  -  
  غيرانتفاعي  11464   ايالم-مؤسسه غيرانتفاعي باختر   18  -  

  مجازي  11465   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11466   مركز بروجن-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11467   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11468  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11469   مركز رشت-نشگاه پيام نور دا  60  -  شيوه آموزش محور
)زدياستان ( مركز رضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور   مجازي  11470
  مجازي  11471  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11472   مركز وزوان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  11473  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  11474   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )4كد گرايش ( جغرافياي نظامي -1102

  روزانه  11475  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  )5كد گرايش (ريزي توريسم   برنامه-  جغرافيا-1102

  روزانه  11476  دانشگاه اصفهان  9  -  
  روزانه  11477  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11478  زيدانشگاه تبر  4  -  
  روزانه  11479  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  11480   تهرانيدانشگاه خوارزم  13  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  11481  دانشگاه زنجان  10  -  تسلط به زبان انگليسي

  روزانه  11482   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  شبانه  11483  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  11484  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  11485   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11486  دانشگاه زنجان  4  -  تسلط به زبان انگليسي

  شبانه  11487   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  
  غيرانتفاعي  11488  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  الملل بين  11489  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  11490   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -   چابهاريالملل بين  واحدليمحل تحص

  )5كد گرايش ) (اكوتوريسم(  طبيعت گردي-1102
  روزانه  11491   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  سمي توريزير برنامه – اي جغرافبيضرا با
  روزانه  11492   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   6  -  ريزي توريسم برنامه –  جغرافيابيضرا با
  شبانه  11493   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  سمي توريزير برنامه – اي جغرافبيضرا با
  شبانه  11494   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   3  -  ريزي توريسم برنامه –  جغرافيابيضرا با
  غيرانتفاعي  11495  )غيرانتفاعي(ن  تهرا-دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ريزي توريسم برنامه –  جغرافيابيضرا با
  فاعيغيرانت  11496   قشميرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  ريزي توريسم برنامه –  جغرافيابيضرا با

  )6كد گرايش ( جغرافياي سياسي -1102
  روزانه  11497   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  11498  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  11499   تهرانيدانشگاه خوارزم  16  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  11500  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  11501   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  شبانه  11502  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  11503   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11504   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  11505  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  11506   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  )7كد گرايش (سيستم اطالعات جغرافيايي  و دور  سنجش از-1102
  روزانه  11507  زيدانشگاه تبر  -  6  يطي  مديريت مخاطرات محشيگرا
  روزانه  11508  زيدانشگاه تبر  7  -  خاك  مطالعات آب وشيگرا

  روزانه  11509   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  يطيمخاطرات مح  وتيريدگرايش م
  روزانه  11510  اه تهراندانشگ  4  -  

  روزانه  11511   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -   تهرانليگرايش مديريت مخاطرات محيطي محل تحص



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   14صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )7كد گرايش (سيستم اطالعات جغرافيايي  و دور  سنجش از-1102امه اد
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11512  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  خاك العات  آب وگرايش مط
  روزانه  11513  د چمران اهوازدانشگاه شهي  4  -  
  روزانه  11514   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  
  روزانه  11515   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   6  -  

  شبانه  11516  زيدانشگاه تبر  2  -  خاك  آب وشيگرا
  شبانه  11517  زيدانشگاه تبر  -  2  يطي مديريت مخاطرات محشيگرا

  شبانه  11518  دانشگاه تهران  3  -  خاك گرايش مطالعات آب و
  شبانه  11519   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليخاك محل تحص گرايش مطالعات آب و

  شبانه  11520   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  آموزش محور شيوه -  تهرانليگرايش مديريت مخاطرات محيطي محل تحص
  شبانه  11521  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  خاك گرايش مطالعات آب و

  شبانه  11522  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  
  شبانه  11523   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   3  -  

  الملل بين  11524  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين خاك محل تحصيل واحد گرايش مطالعات آب و
  )1كد گرايش (ادبيات عرب   زبان و-1104

  روزانه  11525  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  10  -  
  روزانه  11526  دانشگاه اراك  14  -  
  روزانه  11527  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  11528  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11529  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن

  روزانه  11530  الميدانشگاه ا  10  -  
  روزانه  11531   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  11532   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   6  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  11533  ندرجيدانشگاه ب  6  -  گرايش ادبيات عربي
  روزانه  11534   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  9  -  

  روزانه  11535   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گرايش ادبيات عربي
  روزانه  11536  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  11537   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   11  -  
  روزانه  11538   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  5  -  

  روزانه  11539   تهرانيدانشگاه خوارزم  13  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11540   كرمانشاهيدانشگاه راز  8  -  فقط زن

  روزانه  11541   كرمانشاهيدانشگاه راز  8  -  مردفقط 
  روزانه  11542   زاهدان-وچستان دانشگاه سيستان و بل  20  -  
  روزانه  11543   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  20  -  
  روزانه  11544  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  11545  انشگاه شهيد چمران اهوازد  12  -  
  روزانه  11546  رازيدانشگاه ش  10  -  

  روزانه  11547  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  11548  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  11549   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  11550  دانشگاه قم  12  -  فقط زن
  روزانه  11551  دانشگاه قم  12  -  فقط مرد
  روزانه  11552  دانشگاه كاشان  4  -  فقط زن

  روزانه  11553  دانشگاه كاشان  19  -  
  روزانه  11554  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  11555  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  11556  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط زن
  روزانه  11557  آباد  خرم-نشگاه لرستان دا  -  10  فقط مرد

  روزانه  11558   بابلسر-دانشگاه مازندران   12  -  
  روزانه  11559   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  
  روزانه  11560  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  11561  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11562  دانشگاه اراك  13  -  

  شبانه  11563  )س(شگاه الزهرادان  3  -  فقط زن
  شبانه  11564  الميدانشگاه ا  8  -  

  شبانه  11565   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11566  رجنديدانشگاه ب  3  -  گرايش ادبيات عربي

  شبانه  11567   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  11568   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11569  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  11570   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  

  شبانه  11571   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11572   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11573   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط زن
  شبانه  11574   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد

  شبانه  11575  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  11576  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   15صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ادبيات عرب   زبان و-1104ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  11577  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  11578  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11579  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  11580   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  شبانه  11581  دانشگاه قم  7  -  فقط زن
  شبانه  11582  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد
  شبانه  11583  دانشگاه كاشان  3  -  فقط زن

  شبانه  11584  دانشگاه كاشان  7  -  
  شبانه  11585   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  
  شبانه  11586   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  
  شبانه  11587   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  
  شبانه  11588  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  11589  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  11590   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  ي عرباتي ادبشيگرا
  پيام نور  11591   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   محور آموزشوهيش -ي  عرباتي ادبشيگرا

  پيام نور  11592   مركز كرمانشاه-ام نور دانشگاه پي  8  -  
  پيام نور  11593   مركز كرمانشاه-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  11594  )غيرانتفاعي(الدين  صولدانشكده ا  18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  قمليمحل تحص - فقط زن
  غيرانتفاعي  11595  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  قمليمحل تحص - فقط مرد

  مجازي  11596   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -ي  عرباتي ادبشيگرا
  الملل بين  11597   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  نبلوچستا  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص

  )2كد گرايش ( مترجمي زبان عربي -1104
  روزانه  11598  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  11599  دانشگاه اصفهان  3  -  حورشيوه آموزش م
  روزانه  11600   همدان-سينا دانشگاه بوعلي   9  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  11601  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  11602  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص

  روزانه  11603   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  
  روزانه  11604   مشهديه فردوسدانشگا  12  -  
  روزانه  11605   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  

  شبانه  11606   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11607   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  10  -  
  شبانه  11608   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11609  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  11610  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  11611   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   5  -  
  شبانه  11612   مشهديوسدانشگاه فرد  5  -  
  شبانه  11613   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  

  )1كد گرايش ( اقتصادي  علوم-1105
  روزانه  11614  گيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهن  8  -  
  روزانه  11615  هيدانشگاه اروم  14  -  
  روزانه  11616  دانشگاه اصفهان  31  -  

  روزانه  11617  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11618  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن

  روزانه  11619  الميدانشگاه ا  6  -  
  روزانه  11620   همدان- دانشگاه بوعلي سينا  3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  11621   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  11622  زيدانشگاه تبر  18  -  
  روزانه  11623   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  11624  دانشگاه تهران  16  -  

  روزانه  11625  دانشگاه تهران  6  -  محيط زيست گرايش اقتصاد
  روزانه  11626   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  11627   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  11628  دانشگاه سمنان  12  -  
  روزانه  11629   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   14  -  
  روزانه  11630  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  روزانه  11631  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  11632  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  11633  رازيدانشگاه ش  8  -  
  نهروزا  11634  في شريدانشگاه صنعت  11  -  

  روزانه  11635  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  11636  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ستي زطيمح  اقتصادشيگرا - فقط زن
  روزانه  11637  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  11638  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ستي زطيمح  اقتصادشيگرا - فقط مرد

  روزانه  11639   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  11640   بابلسر-دانشگاه مازندران   22  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   16صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( علوم اقتصادي -1105ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11641  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  11642  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11643  هيدانشگاه اروم  5  -  

  شبانه  11644  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  شبانه  11645  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11646  الميدانشگاه ا  5  -  
  شبانه  11647   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  11648  زيدانشگاه تبر  6  -  
  شبانه  11649   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  شبانه  11650  دانشگاه تهران  15  -  

  شبانه  11651  دانشگاه تهران  5  -  محيط زيست گرايش اقتصاد
  شبانه  11652   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  11653   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  11654  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  11655   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  
  شبانه  11656  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  11657  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  11658  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  11659  رازيدانشگاه ش  4  -  
  شبانه  11660  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  11661  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11662  ييمه طباطبادانشگاه عال  10  -   آموزش محوروهيش - ستي زطيمح  اقتصادشيگرا - فقط زن
  شبانه  11663  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  شبانه  11664  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ستي زطيمح  اقتصادشيگرا - فقط مرد

  شبانه  11665   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  11666   بابلسر-دانشگاه مازندران   18  -  
  شبانه  11667  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  11668  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  نيمه حضوري  11669  هيدانشگاه اروم  12  -  وزشهاي نيمه حضوري دانشگاهآم محل تحصيل مركز
  پيام نور  11670   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

   نورپيام  11671   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11672   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11673   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11674   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11675   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11676   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11677   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11678   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11679   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  11680  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  11681  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  هانتهاي دفترچ شرايط در - نيمه متمركز
اصفهان -ي  اصفهانياشرف دي شهيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  11682
  نتفاعيغيرا  11683   نور-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري   18  -  

  الملل بين  11684  اه تهراندانشگ  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  11685  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  11686   زاهدان-ستان و بلوچستان دانشگاه سي  20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  11687   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )1كد گرايش (اسالمي   اقتصاد-1105
  روزانه  11688  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با ضرايب علوم اقتصادي - فقط مرد

  روزانه  11689  دانشگاه اصفهان  12  -  ي علوم اقتصادبيضرا با
  روزانه  11690  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور -ي  علوم اقتصادبيضرا با

  روزانه  11691  يدانشگاه علوم اقتصاد  14  -  ديبا ضرايب علوم اقتصا
  شبانه  11692  يدانشگاه علوم اقتصاد  12  -   آموزش محوروهيش -ي  علوم اقتصادبيضرا با

  پيام نور  11693  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  با ضرايب علوم اقتصادي
  پيام نور  11694  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -ي  علوم اقتصادبيضرا با

  غيرانتفاعي  11695  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -   دفترچهيانتها  درطي شرا- با ضرايب علوم اقتصادي - متمركز
  غيرانتفاعي  11696  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -   دفترچهي در انتهاطي شرا-با ضرايب علوم اقتصادي -  متمركزمهين

  )1د گرايش ك( بانكداري اسالمي -1105
  روزانه  11697  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب علوم اقتصادي
  شبانه  11698  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب علوم اقتصادي

  غيرانتفاعي  11699   اصفهان- ي راغب اصفهانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  ي علوم اقتصادبيضرا با
  )1كد گرايش  (كي اقتصاد و تجارت الكترون-1105

  روزانه  11700  ييدانشگاه عالمه طباطبا  8  -  ي علوم اقتصادبيضرا با - فقط مرد
  شبانه  11701  ييدانشگاه عالمه طباطبا  14  -   آموزش محوروهيش -ي  علوم اقتصادبيضرا با - فقط مرد

  )2كد گرايش (ريزي  برنامه  توسعه اقتصادي و-1105
  روزانه  11702  دانشگاه اصفهان  13  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   17صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (ريزي  و برنامه اقتصادي توسعه -1105ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11703  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11704  )س(دانشگاه الزهرا  -  11  فقط زن
  روزانه  11705   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  فاقدخوابگاه - فقط زن
  روزانه  11706   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  فاقدخوابگاه - فقط مرد

  روزانه  11707  زيدانشگاه تبر  18  -  
  روزانه  11708  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  11709   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  11710   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد
  روزانه  11711  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  11712  ييبادانشگاه عالمه طباط  10  -  فقط مرد
  روزانه  11713  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد

  روزانه  11714   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  11715  )س(الزهرادانشگاه   -  8  فقط زن
  شبانه  11716  )س(دانشگاه الزهرا  -  4   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11717   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11718  زيدانشگاه تبر  6  -  
  شبانه  11719  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  11720   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  11721   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد
  شبانه  11722  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11723  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  شبانه  11724  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد

  شبانه  11725   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  الملل بين  11726  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  )3كد گرايش (هاي اقتصادي  ريزي سيستم  برنامه-1105
  روزانه  11727  دانشگاه شهيد بهشتي  -  8  
  شبانه  11728   شهيد بهشتيدانشگاه  -  2  

  )4كد گرايش (انرژي   اقتصاد-1105
  روزانه  11729   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  11730  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  11731   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  
  زانهرو  11732  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  

  روزانه  11733   تهران-شهيد عباسپور دانشگاه صنعت آب و برق   8  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  11734  ييدانشگاه عالمه طباطبا  8  -  فقط مرد

  روزانه  11735  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4  -  
  روزانه  11736   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  11737   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  شبانه  11738  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  11739  هيد باهنر كرماندانشگاه ش  5  -  

  شبانه  11740  ييدانشگاه عالمه طباطبا  14  -   آموزش محوروهيش-فقط مرد
  شبانه  11741   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  

  )1كد گرايش (علوم ورزشي   تربيت بدني و-1106
  روزانه  11742   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  11743   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  11744  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  11745  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  18  -  پرورش و  پيماني وزارت آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا 

  روزانه  11746  دانشگاه تهران  6  -  ي ورزشي روانشناسشيگرا
  روزانه  11747   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  
  روزانه  11748   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  11749  دانشگاه كردستان  5  -  
  نهروزا  11750  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  11751   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11752  رجنديدانشگاه ب  1  -  
  شبانه  11753  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  

  شبانه  11754  دانشگاه تهران  5  -  ي ورزشي روانشناسشيگرا
  شبانه  11755   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  
  شبانه  11756   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  پيام نور  11757  ن مركز تهرا-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11758   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (فيزيولوژي ورزشي  - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106

  روزانه  11759  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  11760  هيدانشگاه اروم  8  -  
  روزانه  11761  دانشگاه اصفهان  21  -  

  روزانه  11762  )س(رادانشگاه الزه  7  -  فقط زن
  روزانه  11763   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  11764  رجنديدانشگاه ب  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   18صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (فيزيولوژي ورزشي  - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11765  زيدانشگاه تبر  15  -  
  روزانه  11766  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  18  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  11767  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  11768   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   8  -  

  روزانه  11769   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11770   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  11771   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  11772  دانشگاه زنجان  5  -  
  هروزان  11773  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  11774  دانشگاه شاهرود  8  -  

  روزانه  11775  دانشگاه شاهرود  8  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11776  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  11777  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11778  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  11779  دانشگاه شهيد بهشتي  -  6  
  روزانه  11780  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  11781  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  
  روزانه  11782  رازيدانشگاه ش  12  -  
  روزانه  11783   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  11784  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  11785  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  11786   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  

  روزانه  11787  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط زن
  روزانه  11788  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط مرد

  روزانه  11789   بابلسر-دانشگاه مازندران   17  -  
  روزانه  11790   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  
  شبانه  11791  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  11792  هيدانشگاه اروم  4  -  

  شبانه  11793  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  11794  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11795   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11796  رجنديدانشگاه ب  1  -  
  شبانه  11797  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  11798  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  
  شبانه  11799  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  11800   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  

  شبانه  11801   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11802   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11803   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  شبانه  11804   كرمانشاهي رازدانشگاه  2  -  فقط مرد

  شبانه  11805  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  11806  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  11807  دانشگاه شاهرود  5  -  

  شبانه  11808  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  11809  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  11810  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  11811  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  11812  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  11813   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  11814   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  نهشبا  11815   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  شبانه  11816   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  

  نيمه حضوري  11817  هيدانشگاه اروم  12  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه
  غيرانتفاعي  11818  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  
  مجازي  11819  دانشگاه تهران  60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  11820  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  11821  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )3كد گرايش (بيومكانيك ورزشي  - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  11822  دانشگاه اصفهان  3  -  

  روزانه  11823  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11824   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  11825   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  11826   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11827  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  11828  بلسر با-دانشگاه مازندران   2  -  

  شبانه  11829   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   19صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش ( ورزشي  بيومكانيك- علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  11830   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11831   تهرانيوارزمدانشگاه خ  15  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  11832  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  11833   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  

  )4كد گرايش (حركتي  رفتار - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  11834  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  11835  هيدانشگاه اروم  5  -  
  روزانه  11836  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  11837  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن
  روزانه  11838  زيدانشگاه تبر  10  -  

  روزانه  11839   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11840   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن

  روزانه  11841  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  11842  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  11843  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  11844  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  11845  رازيدانشگاه ش  12  -  

  روزانه  11846  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  11847  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  11848   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  11849  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  11850  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  11851  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  11852  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11853  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  11854   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11855   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11856   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن

  شبانه  11857   باهنر كرماندانشگاه شهيد  2  -  
  شبانه  11858  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  11859  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11860  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  11861   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  نيمه حضوري  11862  هيمدانشگاه ارو  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  الملل بين  11863  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )5كد گرايش (حركات اصالحي و آسيب شناسي  - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  11864  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  11865  دانشگاه اصفهان  18  -  

  روزانه  11866   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  11867  دانشگاه تهران  7  -  

  وزانهر  11868   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11869   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  11870  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  11871  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11872  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  11873  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -  فقط زن
  روزانه  11874  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -  فقط مرد

  روزانه  11875   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  11876   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  شبانه  11877  دانشگاه اراك  3  -  

  شبانه  11878   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  11879  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  11880   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11881   تهرانياه خوارزمدانشگ  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  11882  دانشگاه شهركرد  1  -  
  شبانه  11883  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  11884  باهنر كرماندانشگاه شهيد   2  -  
  شبانه  11885  ييدانشگاه عالمه طباطبا  7  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11886  ييدانشگاه عالمه طباطبا  7  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  11887   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  11888   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  غيرانتفاعي  11889  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  18  -  
  مجازي  11890  دانشگاه تهران  60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  11891  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )6كد گرايش (مديريت ورزشي  - علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106

  روزانه  11892  دانشگاه اراك  4  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   20صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش ( ورزشي  مديريت- علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11893  هيدانشگاه اروم  8  -  
  روزانه  11894  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  11895  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  11896  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  فقط زن

  روزانه  11897   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  11898  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  11899  زيدانشگاه تبر  15  -  
  روزانه  11900   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  11901  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  11902   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11903   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  11904   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  11905  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  11906  دانشگاه شاهرود  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11907  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  11908  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  روزانه  11909  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  

  روزانه  11910  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  11911  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  11912   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  11913   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  روزانه  11914   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  
  شبانه  11915  هيدانشگاه اروم  4  -  

  شبانه  11916  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  11917  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11918   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  11919  رجندي بدانشگاه  1  -  
  شبانه  11920  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  11921  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  11922   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11923   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  11924   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  11925   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  11926  دانشگاه شاهرود  3  -  
  شبانه  11927  دانشگاه شاهرود  3  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  11928  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  11929  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  11930  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  11931  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  11932   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  11933   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  11934   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  

  نيمه حضوري  11935  هيدانشگاه اروم  12  -  وزشهاي نيمه حضوري دانشگاهآم محل تحصيل مركز
  پيام نور  11936  )قشم واحد(  مركز بندرعباس-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  11937  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11938  )واحد ري( مركز تهران - نور دانشگاه پيام  15  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  11939  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  18  -  
  غيرانتفاعي  11940  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  
  مجازي  11941  دانشگاه تهران  60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  11942  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  11943  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )1كد گرايش (تاريخ ايران باستان  - تاريخ -1107
  روزانه  11944  دانشگاه تهران  1  -  
  روزانه  11945   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  11946  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  11947   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )2كد گرايش (تاريخ ايران اسالمي  - تاريخ -1107
  روزانه  11948  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  10  -  
  روزانه  11949  دانشگاه اراك  11  -  
  روزانه  11950  هيدانشگاه اروم  9  -  
  روزانه  11951  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  11952  دانشگاه اصفهان  3  -  ش محورشيوه آموز
  روزانه  11953  )س(دانشگاه الزهرا  -  14  فقط زن

  روزانه  11954  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  11955   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  
  روزانه  11956  زيدانشگاه تبر  10  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   21صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  ( اسالميايران تاريخ –تاريخ  -1107ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  11957   مدرستيگاه تربدانش  5  -  
  روزانه  11958  دانشگاه تهران  1  -  

  روزانه  11959   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  11960   زاهدان-ه سيستان و بلوچستان دانشگا  18  -  
  روزانه  11961  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  11962  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  11963  رازيدانشگاه ش  12  -  
  روزانه  11964   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  

  روزانه  11965  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط زن
  روزانه  11966  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  10  فقط مرد

  شبانه  11967  دانشگاه اراك  9  -  
  شبانه  11968  هيدانشگاه اروم  4  -  

  شبانه  11969  )س(الزهرادانشگاه   -  5  فقط زن
  شبانه  11970  )س(دانشگاه الزهرا  -  5   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  11971  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  شبانه  11972   قزوين-) ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   5  -  
  شبانه  11973   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  11974  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  11975  دانشگاه تهران  2  -  

  هشبان  11976   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  11977   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  11978   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  11979   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   9  -  
  شبانه  11980  نشگاه شهيد بهشتيدا  2  -  
  شبانه  11981  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  11982   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  پيام نور  11983   مركز اصفهان-ور دانشگاه پيام ن  8  -  

  پيام نور  11984   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11985   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  11986   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  11987   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  11988   مركز همدان-پيام نور دانشگاه   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  11989  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويويژه طالب دارا - فقط زن
  غيرانتفاعي  11990  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مخصوص طالب سطح دو - فقط مرد

  مجازي  11991   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  11992   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  11993   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   30  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )3كد گرايش (مطالعات خليج فارس  -  تاريخ-1107

  روزانه  11994  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  11995  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  11996  راندانشگاه ته  1  -  
  روزانه  11997   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  7  -  
  روزانه  11998  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  شبانه  11999  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  12000  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  )3كد گرايش ( آسياي مركزي مطالعات قفقاز و -  تاريخ-1107
  روزانه  12001  دانشگاه تهران  1  -  
  شبانه  12002  دانشگاه تهران  2  -  

  )3كد گرايش (مدارك آرشيوي  اسناد و -  تاريخ-1107
  روزانه  12003  دانشگاه تهران  1  -  
  شبانه  12004  دانشگاه تهران  2  -  

  )4كد گرايش (تاريخ انقالب اسالمي  -  تاريخ-1107
  روزانه  12005  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12006   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  12007   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  12008   قزوين-) ره(المللي امام خميني انشگاه بيند  4  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  12009   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  

  )5كد گرايش (تاريخ اسالم  - تاريخ -1107
  روزانه  12010  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  12011  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  12012  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  12013   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  12014  دانشگاه تهران  1  -  

  روزانه  12015   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12016   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  روزانه  12017  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   22صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )5كد گرايش  ( تاريخ اسالم–تاريخ  -1107ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12018  رازيدانشگاه ش  12  -  
  روزانه  12019  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط زن
  روزانه  12020  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  شبانه  12021  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  12022  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12023  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  12024   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12025   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12026   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  12027   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  12028  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  پيام نور  12029  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12030  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  12031  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط زن
  غيرانتفاعي  12032  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويويژه طالب دارا - فقط مرد

  )5كد گرايش (تمدن اسالمي   تاريخ فرهنگ و-1107
  روزانه  12033  زديدانشگاه   6  -   اسالمخي تاربيضرا با
  روزانه  12034  زديدانشگاه   12  -  شيوه آموزش محور -  اسالمخي تاربيضرا با
  شبانه  12035  زديدانشگاه   5  -   اسالمخي تاربيضرا با
  شبانه  12036  زديدانشگاه   5  -  شيوه آموزش محور -  اسالمخي تاربيضرا با

  )6كد گرايش (تاريخ تشيع  -ريخ  تا-1107
  روزانه  12037  ار سبزو-دانشگاه حكيم سبزواري   8  -  

  روزانه  12038   تهرانيدانشگاه خوارزم  3  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12039   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  

  شبانه  12040   تهرانيدانشگاه خوارزم  3  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12041   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  پيام نور  12042   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12043   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12044   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12045   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12046   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12047   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  وزش محورشيوه آم
  مجازي  12048   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12049   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12050   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  )6كد گرايش ( شيعه شناسي -1107
  روزانه  12051  دانشگاه اصفهان  5  -  با ضرايب تاريخ تشيع - خي تارشيگرا
  روزانه  12052  دانشگاه اصفهان  3  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب تاريخ تشيع - خي تارشيگرا

  )6كد گرايش ( مطالعات تاريخ تشيع -1107
  غيرانتفاعي  12053  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با ضرايب تاريخ تشيع

  )7كد گرايش (تاريخ عمومي جهان  - تاريخ -1107
  روزانه  12054  زيدانشگاه تبر  8  -  
  شبانه  12055  زيدانشگاه تبر  2  -  

  )1كد گرايش (مردم شناسي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12056  دانشگاه تهران  8  -  
  انهشب  12057  دانشگاه تهران  8  -  

  )2كد گرايش (جمعيت شناسي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12058  رازيدانشگاه ش  5  -  

  روزانه  12059  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12060  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12061  زديدانشگاه   8  -  
  روزانه  12062  زديدانشگاه   12  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  12063  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  12064  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش-فقط زن
  شبانه  12065  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور-فقط مرد

  شبانه  12066  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  12067  زديدانشگاه   5  -  شيوه آموزش محور

  )3ش كد گراي(جامعه شناسي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12068  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  12069  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  هروزان  12070  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  12071   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  فاقدخوابگاه-فقط زن
  روزانه  12072   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد

  روزانه  12073  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  12074   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   23صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  ( جامعه شناسي-علوم اجتماعي  -1108ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12075   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  12076  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12077   تهرانيدانشگاه خوارزم  16  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12078   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  12079   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد
  روزانه  12080  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12081  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  وزانهر  12082  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  12083  رازيدانشگاه ش  6  -  

  روزانه  12084  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12085  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12086  دانشگاه كردستان  3  -  
  روزانه  12087  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  12088   رشت-دانشگاه گيالن   12  -  
  روزانه  12089   رشت-دانشگاه گيالن   20  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  12090   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  روزانه  12091  اسوجيدانشگاه   5  -  
  روزانه  12092  زديدانشگاه   26  -  
  روزانه  12093  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  نهشبا  12094  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  شبانه  12095  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12096   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12097  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  12098  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  12099   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12100   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12101   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  12102   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  12103   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  شبانه  12104  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  هشبان  12105  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  12106  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  12107  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12108  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12109  ييباطبادانشگاه عالمه ط  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12110   رشت-دانشگاه گيالن   -  16  
  شبانه  12111   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  
  شبانه  12112  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  12113  زديدانشگاه   12  -  
  شبانه  12114  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12115   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12116   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12117  )واحد پرند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12118  )واحد پرند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12119   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12120   مركز مشهد-ر دانشگاه پيام نو  15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  12121   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  

  )3كد گرايش ( فلسفه علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12122  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب جامعه شناسي
  شبانه  12123  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب جامعه شناسي

انتهاي شرايط در  - با ضرايب جامعه شناسي    -  دو  سطح يمخصوص طالب دارا    غيرانتفاعي  12124  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  12125  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  فقط مرد  دفترچه

  )3كد گرايش ( شيعه شناسي -1108
  روزانه  12126  دانشگاه اصفهان  2  -   با ضرايب جامعه شناسيي جامعه شناسشيگرا
  روزانه  12127  دانشگاه اصفهان  7  -  شيوه آموزش محور -  با ضرايب جامعه شناسيي جامعه شناسشيگرا

  روزانه  12128  دانشگاه قم  8  -  يبا ضرايب جامعه شناس -  تاريخشيگرا - فقط زن
  روزانه  12129  دانشگاه قم  8  -  يبا ضرايب جامعه شناس - ي جامعه شناسشيگرا - فقط زن
  روزانه  12130  دانشگاه قم  8  -  يبا ضرايب جامعه شناس -  تاريخشيگرا - فقط مرد
  روزانه  12131  دانشگاه قم  8  -  يبا ضرايب جامعه شناس - ي جامعه شناسشيگرا - فقط مرد
  شبانه  12132  دانشگاه قم  5  -  يبا ضرايب جامعه شناس -  تاريخشيگرا - فقط زن
  شبانه  12133  دانشگاه قم  5  -  يبا ضرايب جامعه شناس - ي جامعه شناسشيگرا - فقط زن
  شبانه  12134  دانشگاه قم  5  -  يرايب جامعه شناسبا ض -  تاريخشيگرا - فقط مرد
  شبانه  12135  دانشگاه قم  5  -  يبا ضرايب جامعه شناس - ي جامعه شناسشيگرا - فقط مرد

  )4كد گرايش (توسعه روستايي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12136  دانشگاه تهران  6  -  گرايش توسعه اجتماعي
  روزانه  12137  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مديريت توسعه



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   24صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  ( توسعه روستايي-علوم اجتماعي  -1108ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  12138  دانشگاه تهران  4  -  گرايش توسعه اجتماعي
  شبانه  12139  دانشگاه تهران  4  -   مديريت توسعهگرايش

  )5كد گرايش (ريزي رفاه اجتماعي  برنامه - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12140  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12141  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12142  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  12143  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  12144  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12145  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  ورينيمه حض  12146  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  12147  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  12148  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  آموزش محورشيوه  -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  12149  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  شيوه آموزش محور -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  )6كد گرايش (ي انقالب اسالمي  جامعه شناس-1108
  روزانه  12150  و انقالب اسالمي) س(كده امام خمينيپژوهش  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  12151  دانشگاه شاهد  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  12152  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )7كد گرايش (مطالعات فرهنگي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  12153  دانشگاه كاشان  11  -  
  شبانه  12154  دانشگاه كاشان  5  -  

  غيرانتفاعي  12155  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  )8كد گرايش ( مطالعات جوانان -1108

  روزانه  12156  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  12157   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  شبانه  12158  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  12159   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  

  )9كد گرايش (اي  ريزي توسعه منطقه  برنامه-1108
  روزانه  12160  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12161  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  12162  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12163  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  )10كد گرايش ) (توريسم( ريزي گردشگري  برنامه-1108
  روزانه  12164  تهراندانشگاه   6  -  
  شبانه  12165  دانشگاه تهران  5  -  
  غيرانتفاعي  12166   ايالم-مؤسسه غيرانتفاعي باختر   18  -  

  الملل بين  12167  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  12168  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )11كد گرايش ( دانش اجتماعي مسلمين -1108
  روزانه  12169   تهراندانشگاه  6  -  
  شبانه  12170  دانشگاه تهران  5  -  

  غيرانتفاعي  12171  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط مرد
  )1كد گرايش (هاي باستاني  زبان  فرهنگ و-1109

  روزانه  12172  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  8  -  
  روزانه  12173   همدان-علي سينا دانشگاه بو  2  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  12174   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  12175  زيدانشگاه تبر  6  -  
  روزانه  12176  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  12177  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  12178  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  12179  رازيه شدانشگا  10  -  

  روزانه  12180  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12181  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12182   ايرانشهر-نشگاه واليت دا  5  -  
  شبانه  12183   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  12184  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  12185  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  12186  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  12187  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  12188  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12189  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12190  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12191   ايرانشهر-دانشگاه واليت   4  -  
  )1كد گرايش ( زبان شناسي همگاني -1110

  روزانه  12192  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  8  -  
  روزانه  12193  دانشگاه اصفهان  13  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   25صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (زبان شناسي همگاني -1110ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام د
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12194  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  12195  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن
  روزانه  12196   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  12197   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  12198  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  12199   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  روزانه  12200  دانشگاه تهران  9  -  

  روزانه  12201   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  12202   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  12203  دانشگاه سمنان  12  -  
  روزانه  12204   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   18  -  با همكاري دانشگاه تهران

  روزانه  12205  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  12206  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  12207  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  12208  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12209  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  وزانهر  12210   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  12211  دانشگاه كردستان  3  -  
  روزانه  12212  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  12213  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  شبانه  12214  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12215   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12216  رجنديدانشگاه ب  2  -  
  شبانه  12217  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  12218   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  12219   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  12220  دانشگاه سمنان  8  -  
  شبانه  12221   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  با همكاري دانشگاه تهران

  شبانه  12222  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  12223   شهيد بهشتيدانشگاه  2  -  
  شبانه  12224  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12225  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  زنفقط
  شبانه  12226  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12227   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  پيام نور  12228   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12229   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12230  ني مركز قا-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12231  ني مركز قا-م نور دانشگاه پيا  15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12232   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12233   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  12234   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  12235   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   25  -  بلوچستان  وستانيزاهدان دانشگاه س سي پردليمحل تحص

  )1كد گرايش ( زبان شناسي رايانشي -1110
  روزانه  12236  دانشگاه اصفهان  7  -  با ضرايب زبانشناسي همگاني
  روزانه  12237  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب زبانشناسي همگاني

ـ آزما ارائـه دروس بـا     . اسـت  يعمل  و يا  رشته اني م يا دوره -  همگاني يبا ضرايب زبان شناس    يهـا  شگاهي
 داوطلبـانلـذا  .پردازش زبـان همـراه اسـت     وي زبانيها كرهي پليتحل ،يا انهي رايساز مربوط جهت برنامه 

  .باشند  برخودارانهيرا  وياضيعلوم ر  دري علمنهيشيپ از دي باي زبان شناسيمبان  باييآشنا عالوه بر
  روزانه  12238  في شريدانشگاه صنعت  2  -

  )2كد گرايش (فارسي زبانان  وزش زبان فارسي به غير آم-1110
  روزانه  12239  صفهاندانشگاه ا  7  -  

  روزانه  12240  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  12241  دانشگاه سمنان  7  -  
  روزانه  12242  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  12243  رازيدانشگاه ش  5  -  

  روزانه  12244  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12245  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12246   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  12247  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  12248  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  12249  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12250  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12251  ييه عالمه طباطبادانشگا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12252   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  پيام نور  12253   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12254   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  12255  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  12256  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(اه امام رضادانشگ  30  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   26صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش ( آموزش زبان فارسي -1110
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  ه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگا
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  12257   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  12258   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  12259   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  12260   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  12261  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   15  -  با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
  پيام نور  12262  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

  مجازي  12263   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - بان فارسي به غيرفارسي زبانانبا ضرايب آموزش ز
  مجازي  12264   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

  )1كد گرايش (حديث  علوم قرآن و -معارف اسالمي   الهيات و-1111
  روزانه  12265  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  12266  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  12267  الميدانشگاه ا  7  -  

  روزانه  12268  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  12269   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  12270  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12271  دانشگاه تهران  9  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  12272   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12273   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  12274   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  روزانه  12275  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12276   تبريز-ه مدني ال دانشگاه شهيد آيت  8  -  
  روزانه  12277  رازيدانشگاه ش  8  -  
  روزانه  12278   مشهديدانشگاه فردوس  14  -  

  روزانه  12279  دانشگاه قم  14  -  فقط زن
  روزانه  12280  دانشگاه قم  14  -  فقط مرد

  روزانه  12281  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  12282   بابلسر-دانشگاه مازندران   17  -  
  روزانه  12283  اسوجيدانشگاه   5  -  
  شبانه  12284  الميدانشگاه ا  6  -  
  شبانه  12285  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  12286  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  12287  دانشگاه تهران  7  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  12288   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12289   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12290   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  12291   كرمانشاهيازدانشگاه ر  1  -  فقط مرد

  شبانه  12292   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   24  -  
  شبانه  12293  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  12294  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  
  شبانه  12295  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  12296   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  

  شبانه  12297  دانشگاه قم  7  -  فقط زن
  شبانه  12298  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد

  شبانه  12299  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  12300   بابلسر-دانشگاه مازندران   17  -  
  شبانه  12301  اسوجيدانشگاه   4  -  
  پيام نور  12302   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12303   مركز آران و بيدگل-ام نور دانشگاه پي  15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12304   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12305   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12306   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  12307   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12308   مركز قم-نشگاه پيام نور دا  15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  12309  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12310  زي مركز مهر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  12311  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -  دفترچه  يانتها در  طيشرا/قم  ليتحص  محل/ييروا ريتفس  التحصيلي فارغ  مدرك و  رشته  عنوان/فقط زن
  غيرانتفاعي  12312  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  12313  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   -  10  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

  مجازي  12314   مركز آران و بيدگل-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12315   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12316  ز قم مرك-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  12317   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )1كد گرايش (حديث   علوم قرآن و-1111

  روزانه  12318  دانشگاه اراك  7  -  
  روزانه  12319  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  12320   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   27صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (حديث   علوم قرآن و-1111ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  ومد

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12321   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  12322  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  

  روزانه  12323  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12324  يي طباطبادانشگاه عالمه  10  -  فقط مرد
  روزانه  12325  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط زن
  روزانه  12326  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

  روزانه  12327   ميبد-العظمي حايري  اله مجتمع آموزش عالي آيت  10  -  
  شبانه  12328  دانشگاه اراك  6  -  

  شبانه  12329  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  12330  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12331   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12332   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  12333   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12334   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  
  شبانه  12335  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  

  شبانه  12336  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12337  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  پيام نور  12338   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12339   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهي ش
  پيام نور  12340   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12341   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  12342  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - فقط زن
  غيرانتفاعي  12343  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل قم - فقط زن
  غيرانتفاعي  12344  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  دزفولليمحل تحص - فقط زن
  غيرانتفاعي  12345  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل قم - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12346  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12347  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  دزفولليمحل تحص - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12348  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -  انتهاي دفترچه درشرايط  - محل تحصيل قم - فقط زن
  غيرانتفاعي  12349  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - فقط زن
  غيرانتفاعي  12350  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - فقط مرد

  غيرانتفاعي  12351   ايالم-مؤسسه غيرانتفاعي باختر   18  -  
  )1كد گرايش (صي اسالمي حقوق خصو  فقه مقارن و-1111

  روزانه  12352  يدانشگاه مذاهب اسالم  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط زن
  روزانه  12353  يدانشگاه مذاهب اسالم  2  -  انتهاي دفترچه يط درشرا - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق عمومي اسالمي   فقه مقارن و-1111
  روزانه  12354  يدانشگاه مذاهب اسالم  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط زن
  روزانه  12355  يدانشگاه مذاهب اسالم  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1111
  روزانه  12356  يسالمدانشگاه مذاهب ا  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط زن
  روزانه  12357  يدانشگاه مذاهب اسالم  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حديث با ضرايب علوم قرآن و - فقط مرد

  )2كد گرايش (علوم قرآن مجيد  - علوم قرآني-1111
سـازمان - ميدانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـر           7  -  محل تحصيل تهران - فقط زن

  روزانه  12358  قم - هيريخ امور اوقاف و

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل قم - فقط زن
  روزانه  12359   قم-يريه اوقاف و امور خ

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل كرمانشاه - فقط زن
  روزانه  12360   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-علـوم و معـارف قـرآن كـريم          دانشگاه    7  -  محل تحصيل مشهد - فقط زن
  روزانه  12361   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل ميبد - فقط زن
  روزانه  12362   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل آمل - فقط مرد
  روزانه  12363   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  الميمحل تحصيل ا - فقط مرد
  روزانه  12364   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل تهران - فقط مرد
  زانهرو  12365   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان- كـريم    دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن         7  -  محل تحصيل شيراز - فقط مرد
  روزانه  12366   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل قم - فقط مرد
  روزانه  12367   قم-اوقاف و امور خيريه 

  )3كد گرايش ( علوم حديث -1111
  روزانه  12368  دانشگاه اصفهان  7  -  گرايش تفسير اثري - فقط زن

  روزانه  12369  دانشگاه اصفهان  10  -  اسالمي گرايش اقتصاد
  روزانه  12370  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور - گرايش تفسير اثري - فقط زن

  روزانه  12371  دانشگاه اصفهان  5  -  ورشيوه آموزش مح - گرايش اقتصاد اسالمي
  غيرانتفاعي  12372  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - البالغه  نهجشيگرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  12373  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   10  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا - تهران ليمحل تحص -ديعقا  كالم وشيراگ - فقط زن
  غيرانتفاعي  12374  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   8  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  قمليمحل تحص - ديعقا  كالم وشيگرا - فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   28صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش ( علوم حديث -1111ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  غيرانتفاعي  12375  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - البالغه ج نهشيگرا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12376  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   10  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - ديعقا  كالم وشيگرا - فقط مرد

  مجازي  12377  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   60  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا - محل تحصيل تهران - نهج البالغه شيگرا -  آموزش محوروهيش
  مجازي  12378  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   60  - انتهاي دفترچه  درطيشرا - محل تحصيل تهران -  آموزش محورهويش - ي اثرري تفسشيگرا

  )4كد گرايش (البالغه   نهج-1111
  روزانه  12379  دانشگاه اصفهان  6  -  اجتماعي تربيت فردي و گرايش اخالق و
  روزانه  12380  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - اجتماعي تربيت فردي و گرايش اخالق و

  روزانه  12381  دانشگاه كاشان  10  -  
  روزانه  12382  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   8  -  يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا - فقط زن
  روزانه  12383  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  8  يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا - فقط مرد

  روزانه  12384  زديدانشگاه   8  -  
  روزانه  12385  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12386  دانشگاه كاشان  5  -  
  شبانه  12387  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  12388  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  12389   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا
  پيام نور  12390   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا
  پيام نور  12391   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا

 قـم  ليمحل تحص  - البالغه  علوم و معارف نهج    يليالتحص مدرك فارغ  عنوان رشته و   - فقط زن 
  غيرانتفاعي  12392  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   8  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -

  غيرانتفاعي  12393  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   -  10  انتهاي دفترچه درشرايط  - فقط زن
  غيرانتفاعي  12394  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

  مجازي  12395   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا
  مجازي  12396   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - يمعارف علو  ونيالد  اصولشيگرا

  )5كد گرايش (تفسيرقرآن مجيد  -  علوم قرآني-1111
 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  الميمحل تحصيل ا - فقط زن

  روزانه  12397   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل تهران - فقط زن
  روزانه  12398   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل قم - فقط زن
  روزانه  12399   قم-اوقاف و امور خيريه 

ن سـازما  -دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل كرمانشاه - فقط زن
  روزانه  12400   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل ميبد - فقط زن
  روزانه  12401   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل آمل - فقط مرد
  روزانه  12402   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  تهرانمحل تحصيل  - فقط مرد
  روزانه  12403   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل شيراز - فقط مرد
  روزانه  12404   قم-اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل قم - فقط مرد
  روزانه  12405   قم- اوقاف و امور خيريه

 سـازمان-دانشگاه علـوم و معـارف قـرآن كـريم             7  -  محل تحصيل مشهد - فقط مرد
  روزانه  12406   قم-اوقاف و امور خيريه 

  غيرانتفاعي  12407  )غيرانتفاعي( اصفهان - معارف قرآني دانشكده  -  10  شرايط درانتهاي دفترچه - فقط زن
  غيرانتفاعي  12408  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -  شرايط درانتهاي دفترچه - فقط مرد

  )5كد گرايش (علوم قرآن  و  تفسير-1111
  روزانه  12409  دانشگاه قم  14  -  قرآن مجيد با ضرايب تفسير - فقط زن
  روزانه  12410  دانشگاه قم  14  -  قرآن مجيد با ضرايب تفسير - فقط مرد
  شبانه  12411  دانشگاه قم  7  -  قرآن مجيد با ضرايب تفسير - فقط زن
  شبانه  12412  دانشگاه قم  7  -  قرآن مجيد با ضرايب تفسير - فقط مرد

  )5كد گرايش ( عرفان تطبيقي -1111
  روزانه  12413  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  يفلسفه اسالم  ويبا ضرايب عرفان اسالم

  )6ش كد گراي( معارف قرآن -1111
  روزانه  12414   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12415   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  غيرانتفاعي  12416  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   -  10  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط زن
  غيرانتفاعي  12417  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12418  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز

  غيرانتفاعي  12419  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  )1كد گرايش (مباني حقوق اسالمي  فقه و -معارف اسالمي   الهيات و-1112

  روزانه  12420  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  12421  الميدانشگاه ا  7  -  
  روزانه  12422   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  12423  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12424  دانشگاه تهران  11  -  تمع آموزش عالي قم مجليمحل تحص
  روزانه  12425   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   29صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (مباني حقوق اسالمي  فقه و -معارف اسالمي   الهيات و-1112ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12426   كرمانشاهيانشگاه رازد  2  -  فقط زن
  روزانه  12427   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  12428  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  12429   زاهدان-سيستان و بلوچستان دانشگاه   8  -  
  روزانه  12430   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  10  -  
  روزانه  12431  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  12432  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  12433   مشهديدانشگاه فردوس  18  -  

  روزانه  12434  دانشگاه قم  20  -  فقط زن
  روزانه  12435  دانشگاه قم  30  -  فقط مرد

  روزانه  12436   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  
  روزانه  12437  اسوجيدانشگاه   5  -  
  روزانه  12438  زدياه دانشگ  10  -  
  روزانه  12439  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12440  الميدانشگاه ا  6  -  
  شبانه  12441   قزوين-) ره(مينيالمللي امام خ دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  12442   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12443  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  12444  دانشگاه تهران  10  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  12445   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  12446   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  12447   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  12448  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  12449   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  12450  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  12451  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  12452   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  

  شبانه  12453  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  انهشب  12454  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  شبانه  12455   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  شبانه  12456  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  12457  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  12458  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12459   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12460   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12461   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12462   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12463  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  12464  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12465   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12466   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12467   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12468   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  زش محورشيوه آمو
  پيام نور  12469   واحد كاشان-ه پيام نور دانشگا  8  -  

  پيام نور  12470   واحد كاشان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  12471  )غيرانتفاعي(علوم حديث دانشكده   18  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - فقط زن
  غيرانتفاعي  12472  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا -  تهرانليمحل تحص - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12473  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  قمليمحل تحص - فقط مرد

  مجازي  12474   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12475   مركز تهران- پيام نور دانشگاه  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12476  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12477   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  12478   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  12479   واحد كاشان-دانشگاه پيام نور   60  -  موزش محورشيوه آ
  مجازي  12480  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - شيوه آموزش محور

  مجازي  12481   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   60  -  موزش محور آوهيش - ي حقوق اسالميمبان فقه و
  الملل بين  12482   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص

  )1كد گرايش (اسالمي حقوق   فقه و-1112
  روزانه  12483  هيگاه ارومدانش  9  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  روزانه  12484  زيدانشگاه تبر  4  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  روزانه  12485  يدانشگاه شهيد مطهر  15  -  نتهاي دفترچه شرايط درا - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  شبانه  12486  هيدانشگاه اروم  4  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  شبانه  12487  زيدانشگاه تبر  1  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و

  غيرانتفاعي  12488  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  -  دفترچهيانتها  درطيشرا/مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - محل تحصيل قم - فقط زن
  غيرانتفاعي  12489  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  18  - دفترچهيانتها  درطيشرا/ مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - محل تحصيل قم -فقط مرد

  غيرانتفاعي  12490 اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   18  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   30صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( فقه وحقوق خصوصي -1112
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12491  دانشگاه شهيد مطهري  15  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  روزانه  12492  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز – مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط مرد

  روزانه  12493  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - هي قوه قضائني شاغلژهيو
  شبانه  12494   ميبد-العظمي حايري  اله مجتمع آموزش عالي آيت  8  -  مباني حقوق اسالمي ايب فقه وبا ضر

  )1كد گرايش (حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1112
  روزانه  12495  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط زن
  روزانه  12496  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط مرد

  )1كد گرايش (ق عمومي اسالمي حقو  فقه مقارن و-1112
  روزانه  12497  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط زن
  روزانه  12498  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ي حقوق اسالميمبان با ضرايب فقه و - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1112
  روزانه  12499  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  اي دفترچهانته شرايط در - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط زن
  روزانه  12500  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط مرد

  )1كد گرايش ( مذاهب فقهي -1112
  غيرانتفاعي  12501  )غيرانتفاعي( قم -ديان و مذاهب دانشگاه ا  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مباني حقوق با ضرايب فقه و

  )1كد گرايش ( كالم شيعه -1112
  غيرانتفاعي  12502  اهواز-)ع(نيرالمومني اميرانتفاعيمؤسسه غ  50  -  انتهاي دفترچه شرايط در -مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزا   فقه و-1112
  روزانه  12503  دانشگاه شهيد مطهري  15  -   دفترچهي درانتهاطيشرا - مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و

  )1كد گرايش (كالم اسالمي  فلسفه و -معارف اسالمي   الهيات و-1113
  روزانه  12504  )س(دانشگاه الزهرا  17  -  فقط زن

  روزانه  12505  الميدانشگاه ا  7  -  
  روزانه  12506  زيدانشگاه تبر  6  -  
  روزانه  12507  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12508   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12509  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  12510   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  
  روزانه  12511   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  12  -  
  روزانه  12512  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  12513  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12514  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12515   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  12516  دانشگاه قم  12  -  فقط زن
  روزانه  12517  دانشگاه قم  12  -  فقط مرد

  روزانه  12518  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  12519  اسوجيدانشگاه   5  -  

  شبانه  12520  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  شبانه  12521  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12522  الميدانشگاه ا  6  -  
  شبانه  12523  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  12524  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  12525   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12526  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  12527   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  12528  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12529  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12530  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12531   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  12532  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  12533  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  شبانه  12534  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  12535  ريدانشگاه مال  15  -  
  شبانه  12536  اسوجيدانشگاه   4  -  

  غيرانتفاعي  12537  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز
  غيرانتفاعي  12538  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  12539   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين   18  -  
  الملل بين  12540   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص

  )1كد گرايش (كالم اسالمي   فلسفه و-1113
  روزانه  12541  دانشگاه اصفهان  12  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  12542  دانشگاه اصفهان  12  -  گرايش كالم اسالمي
  روزانه  12543  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  12544  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش كالم اسالمي

  روزانه  12545  زيدانشگاه تبر  4  -  التحصيلي كالم اسالمي مدرك فارغ عنوان رشته و
  روزانه  12546  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ي فلسفه اسالمشيراگ

  روزانه  12547  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ي كالم اسالمشيگرا



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   31صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( اسالمي فلسفه و كالم -1113ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  شگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دان
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12548   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  12549   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  گرايش كالم اسالمي

  روزانه  12550  دانشگاه قم  12  -  گرايش فلسفه اسالمي - فقط زن
  روزانه  12551  دانشگاه قم  8  -  گرايش كالم اسالمي - فقط زن
  روزانه  12552  دانشگاه قم  12  -  گرايش فلسفه اسالمي - فقط مرد
  روزانه  12553  دانشگاه قم  8  -  گرايش كالم اسالمي - فقط مرد

  شبانه  12554  زيدانشگاه تبر  1  -  التحصيلي كالم اسالمي مدرك فارغ عنوان رشته و
  شبانه  12555   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  12556   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش كالم اسالمي

  شبانه  12557  دانشگاه قم  5  -  گرايش فلسفه اسالمي - فقط زن
  شبانه  12558  دانشگاه قم  5  -  گرايش كالم اسالمي - فقط زن
  بانهش  12559  دانشگاه قم  5  -  گرايش فلسفه اسالمي - فقط مرد
  شبانه  12560  دانشگاه قم  5  -  گرايش كالم اسالمي - فقط مرد

  پيام نور  12561   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  ي فلسفه اسالمشيگرا
  پيام نور  12562   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي فلسفه اسالمشيگرا

  پيام نور  12563   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12564  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12565  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  ي فلسفه اسالمشيگرا
  ورپيام ن  12566  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  12567  ي مركز سار-ر دانشگاه پيام نو  15  -   آموزش محوروهيش - ي فلسفه اسالمشيگرا
  پيام نور  12568   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12569   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12570   مركز گرگان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12571   مركز گرگان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12572  زدي مركز -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12573  زدي مركز -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  12574   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12575   واحد لواسانات-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  12576  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط زن
  غيرانتفاعي  12577  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط مرد

  مجازي  12578   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  )1كد گرايش ( كالم تطبيقي -1113

  روزانه  12579  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش ( عرفان اسالمي -1113

  روزانه  12580  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش ( مذاهب اسالمي -1113

  غيرانتفاعي  12581  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -  دفترچه  انتهاي شرايط در - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش ( دين شناسي -1113

  روزانه  12582  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  12583  دانشگاه سمنان  5  -  

  غيرانتفاعي  12584  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -  دفترچه انتهاي شرايط در - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش ( شيعه شناسي -1113

  روزانه  12585  دانشگاه اصفهان  4  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -  كالمشيگرا
  روزانه  12586  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب فلسفه و كالم اسالمي -  كالمشيگرا

  روزانه  12587  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -گرايش كالم
  روزانه  12588  دانشگاه قم  8  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -  كالمشيگرا - فقط زن
  روزانه  12589  دانشگاه قم  8  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -  كالمشيگرا - فقط مرد
  شبانه  12590  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و - كالمگرايش 
  شبانه  12591  دانشگاه قم  5  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -  كالمشيگرا - فقط زن
  شبانه  12592  دانشگاه قم  5  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و -  كالمشيگرا - فقط مرد

  غيرانتفاعي  12593  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -  دفترچه  انتهاي شرايط در - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش ( فرق تشيع -1113

  غيرانتفاعي  12594  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -  دفترچه  انتهاي شرايط در - كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و
  )1كد گرايش  (يني امام خميها شهي شناخت اند-1113

  روزانه  12595  دانشگاه قم  14  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و - فقط زن
  روزانه  12596  دانشگاه قم  14  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و - فقط مرد
  شبانه  12597  دانشگاه قم  7  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و - فقط زن
  شبانه  12598  دانشگاه قم  7  -  كالم اسالمي با ضرايب فلسفه و - فقط مرد

  )2كد گرايش (حكمت اسالمي   فلسفه و-1113
  روزانه  12599   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  

  روزانه  12600  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  12601   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  12602   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد
  روزانه  12603  دانشگاه شهيد مطهري  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  12604  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ي فلسفه اسالميليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - فقط زن
  روزانه  12605  يالمدانشگاه مذاهب اس  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -ي  فلسفه اسالميليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   32صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش ( اسالمي فلسفه و حكمت -1113ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  ي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  12606   قزوين-) ره(المللي امام خميني  بيندانشگاه  3  -  
  شبانه  12607   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12608  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  

  شبانه  12609   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  12610   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  )1كد گرايش (عرفان  اديان و -معارف اسالمي   الهيات و-1114
  روزانه  12611  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  12612  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  12613  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  12614   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  
  روزانه  12615   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  9  -  
  روزانه  12616   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  12617  دانشگاه كاشان  6  -  

  شبانه  12618  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  12619  )س(هرادانشگاه الز  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12620  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  12621  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  12622   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  12623   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  12624  دانشگاه كاشان  3  -  

  )1كد گرايش ( اديان ابراهيمي -1114
  روزانه  12625  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - عرفان  واني ادبيضرا با – فقط زن
  روزانه  12626  يدانشگاه مذاهب اسالم  10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - عرفان  واني ادبيضرا با - فقط مرد

  غيرانتفاعي  12627  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - عرفان  واني ادبيضرا با
  )1كد گرايش ( اديان غيرابراهيمي -1114

  غيرانتفاعي  12628  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - عرفان  واني ادبيضرا با
  )2كد گرايش (تمدن ملل اسالمي  تاريخ و -معارف اسالمي  يات و اله-1114

  روزانه  12629  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  12630   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  12631  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  12632   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  

  شبانه  12633  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  12634  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12635   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  12636   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12637  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  12638   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  )2كد گرايش (مي تمدن اسال  تاريخ فرهنگ و-1114
  روزانه  12639  ه زنجاندانشگا  10  -  يتمدن ملل اسالم  وخيبا ضرايب تار
  شبانه  12640  دانشگاه زنجان  3  -  يتمدن ملل اسالم  وخيبا ضرايب تار

  )3كد گرايش ( عرفان اسالمي -1114
  روزانه  12641  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12642  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  12643   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  
  شبانه  12644  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  12645   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  

  )3كد گرايش (عرفان اسالمي   تصوف و-1114
  غيرانتفاعي  12646  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه اديان و مذاهب   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي عرفان اسالمبيضرا با

  )1كد گرايش (فقه شافعي  -المي معارف اس  الهيات و-1115
  روزانه  12647  هراندانشگاه ت  5  -  فقط براي اهل تسنن
  روزانه  12648  دانشگاه كردستان  13  -  فقط براي اهل تسنن

  روزانه  12649  دانشگاه كردستان  10  -  شيوه آموزش محور -  اهل تسننيفقط برا
  شبانه  12650  دانشگاه تهران  4  -  فقط براي اهل تسنن

  )1كد گرايش (حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1115
  روزانه  12651  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط زن
  روزانه  12652  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق عمومي اسالمي   فقه مقارن و-1115
  روزانه  12653  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط زن
  روزانه  12654  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1115
  روزانه  12655  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط زن
  روزانه  12656  يدانشگاه مذاهب اسالم  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط براي اهل تسنن - با ضرايب فقه شافعي - فقط مرد

  )1كد گرايش ( فلسفه -1116
  روزانه  12657  دانشگاه اصفهان  19  -    فلسفه غربنهيزم

  روزانه  12658  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - زمينه  فلسفه غرب



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   33صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (فلسفه  -1116ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12659   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  12660  زيدانشگاه تبر  6  -  زمينه فلسفه غرب

  روزانه  12661  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  12662  دانشگاه تهران  9  -  مجتمع آموزش عالي قم ليمحل تحص

  روزانه  12663  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  12664  دانشگاه شهيد مطهري  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حكمت اسالمي التحصيلي فلسفه و مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  12665  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12666  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12667   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  شبانه  12668   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  12669   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  12670  زيدانشگاه تبر  2  -  زمينه فلسفه غرب
  شبانه  12671  دانشگاه تهران  7  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص

  شبانه  12672  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  12673  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12674  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12675   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  غيرانتفاعي  12676  )غيرانتفاعي( قم -د دانشگاه مفي  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  12677  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  مجازي  12678  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش ( فلسفه تطبيقي -1116
  روزانه  12679  زيدانشگاه تبر  6  -   ضرايب فلسفهبا

  شبانه  12680  زيگاه تبردانش  2  -  با ضرايب فلسفه
  )2كد گرايش (منطق  - فلسفه -1116

  روزانه  12681  دانشگاه اصفهان  5  -  
  روزانه  12682  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور

  )3كد گرايش ( فلسفه دين -1116
  روزانه  12683  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12684  دانشگاه تهران  9  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  12685  يي طباطبادانشگاه عالمه  10  -  فقط زن
  روزانه  12686  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  12687  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  12688  دانشگاه تهران  7  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  12689  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  12690  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12691  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  12692  )غيرانتفاعي( قم -فيد دانشگاه م  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  12693  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  )3كد گرايش ( منطق فهم دين -1116

  روزانه  12694  دانشگاه اصفهان  9  -  ني فلسفه دبيضرا با
  روزانه  12695  دانشگاه اصفهان  6  -  وزش محورشيوه آم - ني فلسفه دبيضرا با

  )4كد گرايش ( اخالق -1116
  روزانه  12696  دانشگاه زنجان  8  -  گرايش فلسفه اخالق

  روزانه  12697  دانشگاه قم  8  -  الميگرايش اخالق اس - فقط زن
  روزانه  12698  شگاه قمدان  8  -  گرايش فلسفه اخالق - فقط زن
  روزانه  12699  دانشگاه قم  8  -  گرايش اخالق اسالمي - فقط مرد
  روزانه  12700  دانشگاه قم  8  -  گرايش فلسفه اخالق - فقط مرد

  شبانه  12701  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فلسفه اخالق
  بانهش  12702  دانشگاه قم  5  -  گرايش اخالق اسالمي - فقط زن
  شبانه  12703  دانشگاه قم  5  -  گرايش فلسفه اخالق - فقط زن
  شبانه  12704  دانشگاه قم  5  -  گرايش اخالق اسالمي - فقط مرد

  شبانه  12705  دانشگاه قم  5  -  گرايش فلسفه اخالق - ط مردفق
  پيام نور  12706   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  12707   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -   فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  12708   مركز تهران-اه پيام نور دانشگ  15  -   آموزش محوروهيش - ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  12709   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور -  فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  12710  مركز قم -دانشگاه پيام نور   8  -  ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  12711   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -   فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  12712   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  12713   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور -  فلسفه اخالقشيگرا

  غيرانتفاعي  12714   قم-مؤسسه غيرانتفاعي اخالق و تربيت   18  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  اخالق كاربردييليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - فقط مرد
  مجازي  12715   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - ي اخالق اسالمشيگرا
  مجازي  12716   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  فلسفه اخالقشيگرا
  مجازي  12717   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - ي اخالق اسالمشيگرا
  مجازي  12718   مركز قم-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  فلسفه اخالقشيگرا



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   34صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ريزي آموزشي  برنامه - علوم تربيتي -1117
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12719  دانشگاه اصفهان  13  -  
  روزانه  12720  دانشگاه تهران  7  -  

  روزانه  12721  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  12722  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12723  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12724  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  12725  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  12726   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  شبانه  12727  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  12728  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  12729  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  12730  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12731  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12732   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  )2كد گرايش (ريزي درسي  برنامه - علوم تربيتي -1117

  روزانه  12733  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  12734   همدان-سينا دانشگاه بوعلي   3  -  خوابگاه فاقد – فقط زن
  روزانه  12735   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد – فقط مرد

  روزانه  12736  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  12737  زيدانشگاه تبر  15  -  

  روزانه  12738  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  12739   تهراني خوارزمدانشگاه  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12740  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12741  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  12742  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  روزانه  12743  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12744  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12745   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  12746  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  12747  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  12748  دانشگاه كردستان  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  12749  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  12750  )س(دانشگاه الزهرا  -  8   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12751   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12752  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  شبانه  12753  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  12754  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  

  شبانه  12755   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12756  ن تهرايدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  12757  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  12758  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  12759  بهشتيدانشگاه شهيد   1  -  

  شبانه  12760  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12761  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12762   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  12763  دانشگاه كاشان  3  -  
  پيام نور  12764   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  12765   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12766   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12767   مركز تهران-نور دانشگاه پيام   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  12768  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  12769  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش (پرورش  فلسفه آموزش و  تاريخ و-1117

  روزانه  12770  دانشگاه اصفهان  14  -  يگرايش تعليم و تربيت اسالم
  روزانه  12771  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  12772   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - تربيت اسالمي  گرايش تعليم و-فقط زن 
  روزانه  12773   همدان- بوعلي سينا دانشگاه  3  -  خوابگاه فاقد - تربيت اسالمي گرايش تعليم و - فقط مرد

  روزانه  12774   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  روزانه  12775  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12776   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12777  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  12778  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  سالميتربيت ا گرايش تعليم و
  روزانه  12779  شتيدانشگاه شهيد به  4  -  
  روزانه  12780  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  

  روزانه  12781  رازيدانشگاه ش  8  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  روزانه  12782  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا - فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   35صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش (پرورش  فلسفه آموزش و  تاريخ و-1117ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12783  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا - فقط مرد
  روزانه  12784   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  

  شبانه  12785  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  12786  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12787   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا
  شبانه  12788   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  شبانه  12789  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  12790  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  12791   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12792   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  12793  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  12794  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  شبانه  12795  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  12796  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  12797  رازيدانشگاه ش  4  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  شبانه  12798  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا - فقط زن
  شبانه  12799  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا - فقط مرد

  شبانه  12800   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  شبانه  12801  ريدانشگاه مال  15  -  سالمي اتيترب  ومي تعلشيگرا
  پيام نور  12802   مركز اراك-دانشگاه پيام نور   8  -  ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا
  پيام نور  12803   مركز اراك-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا

  پيام نور  12804   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  پيام نور  12805   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  پيام نور  12806  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   8  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  پيام نور  12807  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  پيام نور  12808   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   8  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  پيام نور  12809   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - تربيت اسالمي گرايش تعليم و

  مجازي  12810   مركز اراك-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا
  مجازي  12811   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  آموزش محورشيوه  - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا
  مجازي  12812  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - ي اسالمتيترب  ومي تعلشيگرا
  مجازي  12813   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - ياسالم تيترب  ومي تعلشيگرا

  )4كد گرايش ( مديريت آموزشي -1117
  روزانه  12814  هيدانشگاه اروم  14  -  
  روزانه  12815  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  12816  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  12817  )ع(دانشگاه امام صادق   14  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط زن
  روزانه  12818   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  12819   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  12820  رجنديدانشگاه ب  7  -  
  روزانه  12821  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  12822  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  12823   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  12824  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  12825  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  12826  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  روزانه  12827  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  
  روزانه  12828  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  12829  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12830  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12831   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  12832  دانشگاه كردستان  3  -  
  روزانه  12833  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  12834  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  3  فقط زن
  روزانه  12835  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   3  -  فقط مرد

  شبانه  12836  هيدانشگاه اروم  6  -  
  شبانه  12837  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  12838  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12839   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12840  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  12841  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  12842  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  12843  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش اني آموزش وپيم ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  12844   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص

  شبانه  12845  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  12846   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  12847  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   36صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش (مديريت آموزشي  -1117ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  لنيمسا
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  12848  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  12849  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  
  شبانه  12850  رازيدانشگاه ش  4  -  

  شبانه  12851  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12852  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12853   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  نيمه حضوري  12854  هيدانشگاه اروم  20  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز

  پيام نور  12855   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  12856   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  12857   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستانياه س زاهدان دانشگسي پردليمحل تحص
  )4كد گرايش ( آموزش و بهسازي منابع انساني -1117

  روزانه  12858  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  ي آموزشتيريبا ضرايب مد
  شبانه  12859  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  ي آموزشتيري مدبيضرا با
  غيرانتفاعي  12860   آمل-مؤسسه غيرانتفاعي آمل   18  -  ي آموزشتيري مدبيضرا با

  )5كد گرايش (آموزش بزرگساالن  -بيتي  علوم تر-1117
  روزانه  12861  دانشگاه تهران  7  -  
  شبانه  12862  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  12863  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش ماني آموزش وپي ويژه شاغلين رسمي و
  )6كد گرايش ( تحقيقات آموزشي -1117

  روزانه  12864   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   14  -  
  روزانه  12865   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -  
  روزانه  12866  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  12867   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  12868   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   20  -  
  روزانه  12869   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   10  -  

  شبانه  12870   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12871   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  12872   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  12873  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  شبانه  12874  ران اهوازدانشگاه شهيد چم  2  -  
  شبانه  12875   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  12876   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  
  شبانه  12877   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  

  الملل بين  12878   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )7كد گرايش (تكنولوژي آموزشي  - علوم تربيتي -1117

  روزانه  12879  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  12880   تهرانيدانشگاه خوارزم  13  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12881  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12882  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  12883  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  12884   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12885   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  12886  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12887  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  )8كد گرايش (زش عالي ريزي آمو برنامه  مديريت و-1117
  روزانه  12888  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  12889  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  

  )1ايش كد گر(آموزش كودكان استثنايي   روانشناسي و-1118
  روزانه  12890  دانشگاه اصفهان  12  -  

  روزانه  12891  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  12892  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  12893  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  12894  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12895  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12896  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  8  -  
  شبانه  12897   تهراندانشگاه  6  -  

  نهشبا  12898  دانشگاه تهران  12  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  12899  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  12900  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12901  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ش محور آموزوهيش - فقط مرد

  الملل بين  12902  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )2كد گرايش ( روانشناسي تربيتي -1118

  روزانه  12903  هيدانشگاه اروم  14  -  
  روزانه  12904  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  روزانه  12905   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد – فقط زن
  روزانه  12906   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  فاقدخوابگاه-فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   37صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  (روانشناسي تربيتي -1118ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 وره تحصيليد  تحصيل

  روزانه  12907  رجنديدانشگاه ب  10  -  
  روزانه  12908  زيدانشگاه تبر  15  -  

  روزانه  12909  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ماني وزارت آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پي
  روزانه  12910  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  12911   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  12912  دانشگاه سمنان  18  -  
  روزانه  12913   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -  
  روزانه  12914  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  روزانه  12915  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  

  روزانه  12916  رازيدانشگاه ش  9  -  فقط مرد
  روزانه  12917  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  12918  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  12919   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  نهروزا  12920  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   3  -  فقط زن
  روزانه  12921  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  3  فقط مرد

  روزانه  12922  زديدانشگاه   13  -  
  زانهرو  12923  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  12924  هيدانشگاه اروم  6  -  

  شبانه  12925  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  12926  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  12927   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  12928  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  بانهش  12929  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  12930  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  12931  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  12932  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش ش وپيماني آموز ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  12933   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  12934   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  12935  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  12936   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  1  -  
  شبانه  12937  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  12938  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  12939  رازيدانشگاه ش  3  -  فقط مرد
  شبانه  12940  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  12941  ييشگاه عالمه طباطبادان  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  12942   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  12943  دانشگاه كاشان  12  -  
  شبانه  12944  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  12945  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  12946  دانشگاه تهران  20  -   واقع درجزيره كيشيالملل واحدبينمحل تحصيل 
  )3كد گرايش (راهنمايي   مشاوره و-1118

  روزانه  12947  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن
  شبانه  12948  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  12949  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش-فقط زن

  )4كد گرايش ( مشاوره -1118
  روزانه  12950  دانشگاه اصفهان  10  -   مشاوره خانوادهگرايش

  روزانه  12951  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش مشاوره شغلي
  روزانه  12952  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور - گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  12953  دانشگاه بجنورد  4  -  گرايش خانواده
  روزانه  12954  دانشگاه بجنورد  4  -  گرايش شغلي

  روزانه  12955  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  12956   تهرانيوارزمدانشگاه خ  17  -   كرجليمحل تحص - گرايش مشاوره خانواده

  روزانه  12957   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  گرايش مشاوره خانواده - فقط زن
  روزانه  12958   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  گرايش مشاوره مدرسه - فقط زن
  روزانه  12959   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  گرايش مشاوره خانواده - فقط مرد
  روزانه  12960   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش مشاوره مدرسه -فقط مرد

  روزانه  12961  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  12962  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -   مشاوره مدرسهشيگرا

  روزانه  12963  زدانشگاه شهيد چمران اهوا  10  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  12964  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي مشاوره توانبخششيگرا - فقط زن
  روزانه  12965  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   مشاوره خانوادهشيگرا - فقط زن
  روزانه  12966  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي مشاوره شغلشيگرا - فقط زن
  روزانه  12967  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   مشاوره مدرسهشيگرا - فقط زن
  روزانه  12968  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي مشاوره توانبخششيگرا - فقط مرد
  روزانه  12969  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  نواده مشاوره خاشيگرا - فقط مرد
  روزانه  12970  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي مشاوره شغلشيگرا - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   38صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  (مشاوره -1118ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  12971  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   مشاوره مدرسهشيگرا - فقط مرد
  روزانه  12972  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  5  -  گرايش مشاوره توانبخشي
  روزانه  12973  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  12974   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  گرايش مشاوره خانواده

  روزانه  12975  دانشگاه كردستان  4  -   خانوادهشيگرا
  روزانه  12976   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  ي توانبخششيگرا
  روزانه  12977   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -   خانوادهشيگرا
  روزانه  12978   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  ي شغلشيگرا
  روزانه  12979   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -   مدرسهشيگرا

  روزانه  12980   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   10  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  12981  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  12982  دانشگاه تهران  10  - شهريه بعهده داوطلب/پرورش ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش و/گرايش مشاوره مدرسه

  شبانه  12983   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص -  مشاوره خانوادهشيگرا
  شبانه  12984   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص -  مشاوره خانوادهشيگرا

  شبانه  12985   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  گرايش مشاوره خانواده - فقط زن
  شبانه  12986   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش مشاوره مدرسه - فقط زن
  شبانه  12987   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  گرايش مشاوره خانواده - فقط مرد
  شبانه  12988   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  ش مشاوره مدرسهگراي - فقط مرد

  شبانه  12989  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -   مشاوره خانوادهشيگرا
  شبانه  12990  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -   مشاوره مدرسهشيگرا

  شبانه  12991  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  12992  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي مشاوره توانبخششيگرا - فقط زن
  شبانه  12993  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  مشاوره خانوادهشيگرا - فقط زن
  شبانه  12994  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي مشاوره شغلشيگرا - فقط زن
  شبانه  12995  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  مشاوره مدرسهشيگرا - فقط زن
  شبانه  12996  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي مشاوره توانبخششيگرا - فقط مرد
  شبانه  12997  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  مشاوره خانوادهشيگرا - فقط مرد
  شبانه  12998  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي مشاوره شغلشيگرا - فقط مرد
  شبانه  12999  ييبادانشگاه عالمه طباط  10  -   آموزش محوروهيش -  مشاوره مدرسهشيگرا -فقط مرد

  شبانه  13000   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  13001   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  ي توانبخششيگرا
  شبانه  13002   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -   خانوادهشيگرا
  شبانه  13003   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  ي شغلشيگرا
  شبانه  13004  ردبيل ا-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -   مدرسهشيگرا

  شبانه  13005   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  گرايش مشاوره خانواده
  نيمه حضوري  13006  ييعالمه طباطبادانشگاه   13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص -  مشاوره مدرسهشيگرا - فقط زن
  نيمه حضوري  13007  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  شگاه داني حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص -  مشاوره مدرسهشيگرا - فقط مرد
ي حـضور  مـه يآموزشـهاي ن   محـل تحـصيل مركـز      - گرايش مشاوره مدرسـه     نيمه حضوري  13008  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  فقط زن

  نيمه حضوري  13009  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  فقط مرد   آموزش محوروهي ش- دانشگاه
  )1كد گرايش (اطالع رساني   علوم كتابداري و-1119

  روزانه  13010  دانشگاه اصفهان  12  -  
  روزانه  13011  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن

  روزانه  13012  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  13013   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  13014  دانشگاه تهران  2  -  گرايش اطالع رساني
  روزانه  13015  دانشگاه تهران  2  -   آموزشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  روزانه  13016  دانشگاه تهران  2  -   دانشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  روزانه  13017  دانشگاه تهران  2  -   عموميهاي تابخانهكگرايش 

  روزانه  13018   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  13019  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  13020  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  13021  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  

  روزانه  13022  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -   دانشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  روزانه  13023  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13024  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13025   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  13026  دانشگاه قم  8  -  فقط زن
  شبانه  13027  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن

  بانهش  13028  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  شبانه  13029  دانشگاه تهران  2  -  رساني گرايش اطالع
  شبانه  13030  دانشگاه تهران  10  - شهريه بعهده داوطلب - پرورش ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش و - رساني گرايش اطالع

  شبانه  13031  دانشگاه تهران  2  -   آموزشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  انهشب  13032  دانشگاه تهران  10  -  داوطلب بعهده شهريه/وپرورش آموزش پيماني رسمي شاغلين ويژه/آموزشگاهي  هاي كتابخانه  گرايش
  شبانه  13033  دانشگاه تهران  2  -   دانشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  شبانه  13034  دانشگاه تهران  10  -  داوطلب بعهده شهريه/وپرورش آموزش پيماني رسمي شاغلين ويژه/شگاهي دان هاي كتابخانه  گرايش
  شبانه  13035  دانشگاه تهران  2  -   عموميهاي كتابخانهگرايش 
  شبانه  13036  دانشگاه تهران  10  -  داوطلب بعهده شهريه/وپرورش آموزش پيماني رسمي شاغلين ويژه/ عمومي هاي كتابخانه  گرايش



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   39صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (اطالع رساني   علوم كتابداري و-1119ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  13037   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليل تحصمح
  شبانه  13038   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص
  هشبان  13039  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  13040  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  13041  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  

  شبانه  13042  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -   دانشگاهيهاي كتابخانهگرايش 
  شبانه  13043  ييانشگاه عالمه طباطباد  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13044  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  13045   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  13046  دانشگاه قم  5  -  فقط زن

  پيام نور  13047   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13048   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  13049  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  گرايش اطالع رساني - فقط زن
  غيرانتفاعي  13050  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  گرايش اطالع رساني - فقط مرد

  مجازي  13051  دانشگاه اصفهان  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  13052   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  زش محورشيوه آمو

  )1كد گرايش ( علم سنجي -1119
  روزانه  13053  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و
  روزانه  13054  زديدانشگاه   7  -  اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و
  روزانه  13055  زديدانشگاه   10  -  شيوه آموزش محور - اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و
  شبانه  13056  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و
  شبانه  13057  زديدانشگاه   3  -  اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و
  شبانه  13058  زديدانشگاه   5  -  شيوه آموزش محور - اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و

  )1كد گرايش  (يوي مطالعات آرش-1119
  روزانه  13059  دانشگاه تهران  6  -  ياطالع رسان  وي علوم كتابداربيضرا با
  شبانه  13060  دانشگاه تهران  5  -  ياطالع رسان  وي علوم كتابداربيضرا با

  )1كد گرايش ( آموزش زبان فرانسه -1120
  روزانه  13061  دانشگاه اصفهان  4  -  

  روزانه  13062  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13063   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  13064  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  13065  دانشگاه تهران  4  -  

  )2كد گرايش (ادبيات فرانسه   زبان و-1120
  روزانه  13066  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  13067  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13068  زيدانشگاه تبر  10  -  
  روزانه  13069  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  13070  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  13071  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  13072   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  13073  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  13074  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  13075  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  13076  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  13077   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  

  الملل بين  13078  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )3كد گرايش ( مترجمي زبان فرانسه -1120

  روزانه  13079  دانشگاه اصفهان  7  -  
  روزانه  13080  ه اصفهاندانشگا  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  13081  )س(دانشگاه الزهرا  13  -  فقط زن
  روزانه  13082   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  13083   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  13084  دانشگاه تهران  -  5  
  روزانه  13085  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  

  روزانه  13086  ييمه طباطبادانشگاه عال  10  -  فقط زن
  روزانه  13087  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13088  )س(دانشگاه الزهرا  7  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  13089   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  13090  دانشگاه تهران  -  4  
  شبانه  13091  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  13092  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13093  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  )1كد گرايش ( آموزش زبان انگليسي -1121
  روزانه  13094  دانشگاه اراك  8  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس

  روزانه  13095  هيدانشگاه اروم  11  -  
  روزانه  13096  دانشگاه اصفهان  12  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   40صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (آموزش زبان انگليسي -1121ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13097  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13098  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن

  روزانه  13099  الميدانشگاه ا  17  -  
  روزانه  13100   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   15  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  13101   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  13102   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  13103  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  13104  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12  -  پرورش و   آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت
  روزانه  13105   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  13106   مدرستيدانشگاه ترب  2  -  ترچه دفيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13107  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  13108   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   12  -  

  روزانه  13109   تهرانيدانشگاه خوارزم  21  -   كرجليتحصمحل 
  روزانه  13110   كرمانشاهيه رازدانشگا  4  -  فقط زن
  روزانه  13111   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  13112  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  13113  دانشگاه سمنان  7  -  
  روزانه  13114   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   18  -  
  روزانه  13115  دانشگاه شهركرد  14  -  

  روزانه  13116  گاه شهركرددانش  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13117   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  
  روزانه  13118  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  13119  شگاه شهيد بهشتيدان  8  -  
  روزانه  13120  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  13121  رازيدانشگاه ش  10  -  
  روزانه  13122  في شريدانشگاه صنعت  6  -  

  روزانه  13123  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13124  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13125  ه علوم دريايي و دريانوردي چابهاردانشگا  12  -  
  روزانه  13126   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  13127  دانشگاه كاشان  10  -  
  روزانه  13128   رشت-گاه گيالن دانش  6  -  
  روزانه  13129   رشت-دانشگاه گيالن   20  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  13130  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   3  -  فقط زن
  روزانه  13131  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  3  فقط مرد

  روزانه  13132   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  
  روزانه  13133   ايرانشهر-دانشگاه واليت   4  -  
  روزانه  13134   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  روزانه  13135  اسوجيدانشگاه   4  -  
  روزانه  13136  زديدانشگاه   14  -  
  روزانه  13137  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  13138  دانشگاه اراك  7  -  با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
  شبانه  13139  هيدانشگاه اروم  4  -  

  شبانه  13140  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  فقط زن
  شبانه  13141  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  13142  الميدانشگاه ا  12  -  
  شبانه  13143   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  13144   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  13145  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  13146  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  
  شبانه  13147   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  شبانه  13148  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  13149   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  

  شبانه  13150   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13151   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  13152   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  13153   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  13154  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  13155  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  13156   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  13157  دانشگاه شهركرد  4  -  

  شبانه  13158  دانشگاه شهركرد  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  13159  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  13160  اه شهيد بهشتيدانشگ  2  -  
  شبانه  13161  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  13162  رازيدانشگاه ش  2  -  
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  1جدول شماره   41صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (آموزش زبان انگليسي -1121ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  13163  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  13164  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  هشبان  13165   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  شبانه  13166  دانشگاه كاشان  5  -  
  شبانه  13167   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  13168   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  شبانه  13169   ايرانشهر-دانشگاه واليت   3  -  
  شبانه  13170  اسوجيدانشگاه   3  -  
  شبانه  13171  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  13172  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  13173  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  13174   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  13175   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  13176   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  13177   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  13178   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  نورپيام   13179   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  13180  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  
  غيرانتفاعي  13181   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  
  غيرانتفاعي  13182   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي تابران   18  -  
  غيرانتفاعي  13183   تنكابن-يرانتفاعي رودكي مؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  13184   اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي صبح صادق   18  -  
  غيرانتفاعي  13185   نور-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري   18  -  
  غيرانتفاعي  13186   كرمانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  مجازي  13187   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  13188   مركز رشت-شگاه پيام نور دان  60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  13189   رشت-دانشگاه گيالن   60  -   آموزش محوروهيش
  الملل بين  13190  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  13191  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  13192   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  13193   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  13194   رشت-دانشگاه گيالن   25  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )2كد گرايش (ادبيات انگليسي   زبان و-1121
  روزانه  13195  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  13196  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13197  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  13198   تهرانيدانشگاه خوارزم  21  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  13199  دانشگاه سمنان  7  -  
  روزانه  13200   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  
  روزانه  13201  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  13202  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  13203  رازيدانشگاه ش  6  -  
  روزانه  13204  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  13205  دانشگاه كردستان  4  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  13206   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  

  روزانه  13207  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   8  -  فقط زن
  روزانه  13208  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  8  فقط مرد

  روزانه  13209   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  6  -  
  شبانه  13210  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  13211   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13212   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  13213  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  13214  يد بهشتيدانشگاه شه  2  -  
  شبانه  13215  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  13216  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  13217   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  پيام نور  13218   مركز اراك-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  13219   مركز اراك-دانشگاه پيام نور   15  -  آموزش محورشيوه 
  الملل بين  13220  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )3كد گرايش ( مترجمي زبان انگليسي -1121
  روزانه  13221  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  13222  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13223  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  13224  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  روزانه  13225  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13226  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
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  1جدول شماره   42صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  (مترجمي زبان انگليسي -1121 ادامه
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13227   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  13228  رجنديدانشگاه ب  2  -  

  شبانه  13229   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13230   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  ورشيوه آموزش مح -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  13231  ماندانشگاه شهيد باهنر كر  2  -  
  شبانه  13232  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13233  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13234   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  غيرانتفاعي  13235  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  13236  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  13237  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  
  غيرانتفاعي  13238   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  
  غيرانتفاعي  13239   كرمانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  13240   تبريز-) ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  18  -  

  )1كد گرايش ( آموزش زبان روسي -1122
  روزانه  13241   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  13242  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  13243   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  شبانه  13244  دانشگاه تهران  5  -  

  الملل بين  13245  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )2كد گرايش (ادبيات روسي   زبان و-1122

  روزانه  13246  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  13247  دانشگاه تهران  3  -  

  )1كد گرايش (پرورش تطبيقي  آموزش و -م تربيتي  علو-1123
بر اساس اعالم دانشگاه عالمه طباطبايي پذيرش دانشجو در اين رشـته،  روزانه  13248  ييدانشگاه عالمه طباطبا  7  -  

  شبانه  13249  ييدانشگاه عالمه طباطبا  5  -  شيوه آموزش محور  .انجام خواهد شد» مرد«منحصراً از بين داوطلبان 
  )2كد گرايش (پرورش پيش دبستاني  آموزش و - علوم تربيتي -1123

  روزانه  13250  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13251  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13252  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13253  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  )3كد گرايش  (يپرورش دبستان آموزش و - علوم تربيتي-1123
  روزانه  13254  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13255  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13256  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13257  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   محور آموزشوهيش - فقط مرد

  )1كد گرايش ( مترجمي زبان آلماني -1124
  روزانه  13258  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  13259  دانشگاه تهران  4  -  

  )2كد گرايش ( آموزش زبان آلماني -1124
  روزانه  13260  دانشگاه شهيد بهشتي  7  -  
  شبانه  13261  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  )1كد گرايش (بازاريابي جهانگردي  - مديريت جهانگردي -1125
  روزانه  13262  دانشگاه تهران  -  16  
  روزانه  13263  دانشگاه سمنان  5  -  

  روزانه  13264  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13265  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  13266  دانشگاه تهران  -  15  
  شبانه  13267  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  13268  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13269  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  غيرانتفاعي  13270  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه  درشرايط

  غيرانتفاعي  13271   آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا   18  -  
  غيرانتفاعي  13272   اشكذر-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد   9  -  
  غيرانتفاعي  13273   گرگان- ي جرجانمي حكيرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  
  غيرانتفاعي  13274  ني قزو- يني عالمه قزويرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  
  غيرانتفاعي  13275   قشميرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  

  الملل بين  13276  دانشگاه تهران  15  -  شي كرهيجز المللي واقع در بين محل تحصيل واحد
  )2كد گرايش (دي ريزي توسعه جهانگر برنامه - مديريت جهانگردي -1125

  روزانه  13277  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  13278  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13279  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13280  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  شبانه  13281  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  13282  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   43صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (ريزي توسعه جهانگردي  برنامه - مديريت جهانگردي -1125ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  13283  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  شبانه  13284  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  غيرانتفاعي  13285  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  
  غيرانتفاعي  13286   آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا   18  -  
  غيرانتفاعي  13287   ايالم-مؤسسه غيرانتفاعي باختر   18  -  
  غيرانتفاعي  13288   اشكذر-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد   9  -  
  غيرانتفاعي  13289   گرگان- ي جرجانمي حكيرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  
  انتفاعيغير  13290  ني قزو- يني عالمه قزويرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  
  غيرانتفاعي  13291   قشميرانتفاعيمؤسسه غ  9  -  
  غيرانتفاعي  13292   نور-مؤسسه غيرانتفاعي مازيار   18  -  

  )1كد گرايش ( حقوق خصوصي -1126
  روزانه  13293  دانشگاه اصفهان  17  -  

  روزانه  13294  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13295   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  13296   همدان-ينا دانشگاه بوعلي س  6  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  13297   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  13298  زيدانشگاه تبر  10  -  
  روزانه  13299   مدرستيگاه تربدانش  5  -  
  روزانه  13300  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  13301  دانشگاه تهران  11  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  13302   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  

  روزانه  13303   تهرانيدانشگاه خوارزم  13  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  13304   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  نفقط ز

  روزانه  13305  رمانشاه كيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  روزانه  13306  دانشگاه سمنان  7  -  

  روزانه  13307  دانشگاه شاهد  8  -  انتهاي دفترچه  درشرايط
  روزانه  13308  هشتيدانشگاه شهيد ب  12  -  
  روزانه  13309  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  

  روزانه  13310  دانشگاه شهيد مطهري  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - حقوق اسالمي التحصيلي فقه و مدرك فارغ عنوان رشته و
  وزانهر  13311  دانشگاه شهيد مطهري  6  -   دفترچهي در انتهاطيشرا - حقوق خصوصي التحصيلي فقه و مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  13312  رازيدانشگاه ش  15  -  
  روزانه  13313  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13314  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  13315  شگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدان  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز - فقط مرد

  روزانه  13316  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ويژه شاغلين قوه قضائيه
  روزانه  13317   مشهدياه فردوسدانشگ  8  -  

  روزانه  13318  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  13319  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  روزانه  13320  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  13321   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  
  روزانه  13322   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  روزانه  13323 ريزي وبرنامه وپژوهش مديريت آموزش مؤسسه عالي  10  -  

  شبانه  13324   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  13325   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  13326   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13327  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  13328  دانشگاه تهران  7  -  

  شبانه  13329  دانشگاه تهران  10  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  13330   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  

  شبانه  13331  تهران يدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13332   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  13333   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  13334  اندانشگاه سمن  5  -  
  شبانه  13335  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  13336  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13337  اهوازدانشگاه شهيد چمران   2  -  

  شبانه  13338  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13339  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13340   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  13341  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  13342  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  شبانه  13343  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  13344   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  13345   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  

  نيمه حضوري  13346  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13347  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليتحصمحل  - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   44صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ي حقوق خصوص -1126ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  نيمه حضوري  13348  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13349  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش - ه دانشگاي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  پيام نور  13350   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
   نورپيام  13351   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  13352  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  
  غيرانتفاعي  13353  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  غيرانتفاعي  13354  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  13355  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  شرايط درانتهاي دفترچه -نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  13356  بجنورد- اشراق يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  13357 اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   18  -  
  غيرانتفاعي  13358   نور-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري   18  -  

  غيرانتفاعي  13359   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  نيقزو  واحدليمحل تحص
  مجازي  13360  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - شيوه آموزش محور

  مجازي  13361  دانشگاه قم  60  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  13362  دانشگاه قم  60  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  مجازي  13363   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   60  -   آموزش محوروهيش
  الملل بين  13364  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  13365  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  13366   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )1كد گرايش  (ي حقوق سردفتر-1126

  روزانه  13367  اه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگ  6  -   دفترچهيانتها ط دريشرا - متمركز - ي حقوق خصوصبيضرا با - فقط مرد
  روزانه  13368  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  دفترچهيانتها  درطيشرا - يوص حقوق خصبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو - فقط مرد

  )1كد گرايش ( حقوق ثبت اسناد و امالك -1126
  روزانه  13369  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيتهاان ط دريشرا - متمركز -ي  حقوق خصوصبيضرا با - فقط مرد
  روزانه  13370  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  دفترچهيانتها  درطيشرا -ي  حقوق خصوصبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو - فقط مرد

  )1كد گرايش  (ي تجاريقراردادها  حقوق اسناد و-1126
  روزانه  13371  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها ط دريشرا - متمركز -ي  حقوق خصوصبيضرا با - فقط مرد

  روزانه  13372  اه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگ  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -ي  حقوق خصوصبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو
  )1كد گرايش (نقل   حقوق حمل و-1126

  روزانه  13373  ري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات ادا  6  -   دفترچهيانتها ط دريشرا - متمركز -ي  حقوق خصوصبيضرا با - فقط مرد
  روزانه  13374  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -ي  حقوق خصوصبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو

  )2كد گرايش (الملل   حقوق بين-1126
  روزانه  13375   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  13376  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  13377  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  13378  رازيدانشگاه ش  10  -  

  هروزان  13379  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13380  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  13381  دانشگاه قم  8  -  فقط زن
  روزانه  13382  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد

  شبانه  13383  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  13384  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13385  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  13386  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13387  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  شبانه  13388  دانشگاه قم  2  -  فقط زن
  شبانه  13389  دانشگاه قم  2  -  فقط مرد

  پيام نور  13390  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13391  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -  حور آموزش موهيش
  پيام نور  13392   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

   نورپيام  13393   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  13394  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  13395  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  13396 اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   18  -  

  مجازي  13397   مدرستيدانشگاه ترب  60  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  13398  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )3كد گرايش (جرم شناسي  و  حقوق جزا-1126
  روزانه  13399  دانشگاه اصفهان  19  -  

  روزانه  13400  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13401   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  13402   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  13403  زيدانشگاه تبر  8  -  
  روزانه  13404   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  

  روزانه  13405   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -يانتظام يروينر  شاغل دي كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13406  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  13407  دانشگاه تهران  11  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   45صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  (حقوق جزا و جرم شناسي -1126ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13408  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  13409  دانشگاه شهيد مطهري  4  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - حقوق جزا التحصيلي فقه و مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  13410  رازيشگاه شدان  12  -  
  روزانه  13411  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13412  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  13413  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز - فقط مرد

  روزانه  13414  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ه شاغلين قوه قضائيهويژ
  روزانه  13415   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  

  هروزان  13416  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  13417  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد
  روزانه  13418  دانشگاه كاشان  4  -  فقط زن

  روزانه  13419  دانشگاه كاشان  7  -  
  روزانه  13420  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  13421   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  
  روزانه  13422   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  

  شبانه  13423   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  13424   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  13425   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13426  زيدانشگاه تبر  4  -  
  شبانه  13427  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  13428  دانشگاه تهران  7  -  ش عالي قم مجتمع آموزليمحل تحص
  شبانه  13429  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  شبانه  13430  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13431  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13432   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  13433  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  13434  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد
  شبانه  13435  دانشگاه كاشان  3  -  فقط زن

  شبانه  13436  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  13437   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  13438  بلسر با-دانشگاه مازندران   4  -  
  پيام نور  13439   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  13440   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  13441   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  13442   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  13443  )غيرانتفاعي( قم -د دانشگاه مفي  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  13444  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  13445 اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   18  -  

  مجازي  13446   مدرستيدانشگاه ترب  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  13447  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - شيوه آموزش محور

  مجازي  13448  رازيدانشگاه ش  60  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  13449  دانشگاه قم  60  -  ورشيوه آموزش مح - فقط زن
  مجازي  13450  اه قمدانشگ  60  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  الملل بين  13451  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )3كد گرايش (نوجوانان   اطفال ويفري حقوق ك-1126

  روزانه  13452  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز - يجرم شناس و  حقوق جزابيضرا با -فقط مرد
  روزانه  13453  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - يجرم شناس و  حقوق جزابيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو

  )3كد گرايش (كيفرهاي قضايي   مديريت اصالح و-1126
  روزانه  13454  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز -ي جرم شناس و  حقوق جزابيضرا با -فقط مرد

  روزانه  13455  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -ي جرم شناس و جزا حقوق بيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو
  )4كد گرايش ( حقوق عمومي -1126

  روزانه  13456   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  13457  زيدانشگاه تبر  8  -  
  روزانه  13458   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  13459  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  13460  دانشگاه تهران  9  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  13461  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  13462  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  وزانهر  13463  رازيدانشگاه ش  10  -  

  روزانه  13464  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13465  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13466   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  شبانه  13467  مدان ه-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  13468  زيدانشگاه تبر  4  -  
  شبانه  13469  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  13470  دانشگاه تهران  7  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   46صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  (حقوق عمومي -1126ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

  محلكد  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  13471  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13472  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  13473  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  زش محور آمووهيش - فقط زن
  شبانه  13474  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13475   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  الملل بين  13476  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  13477  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )4كد گرايش ( حقوق نفت و گاز -1126
  روزانه  13478  نشگاه تهراندا  5  -  با ضرايب حقوق عمومي
  شبانه  13479  دانشگاه تهران  3  -  با ضرايب حقوق عمومي

  )4كد گرايش  (ي نظارت و بازرستيري مد-1126
  روزانه  13480  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز - ي حقوق عمومبيضرا با - فقط مرد

  روزانه  13481  ستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگ  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي حقوق عمومبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو
  )4كد گرايش  (ي دادگسترتيري مد-1126

  روزانه  13482  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - متمركز -ي  حقوق عمومبيضرا با - فقط مرد
  روزانه  13483  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -ي  حقوق عمومبيضرا با - هي قوه قضائني شاغلژهيو

  )5كد گرايش ( حقوق بشر -1126
  روزانه  13484  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  13485  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  شبانه  13486  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  13487  يد بهشتيدانشگاه شه  2  -  

  غيرانتفاعي  13488  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز
  غيرانتفاعي  13489  )رانتفاعيغي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز

  )6كد گرايش ( حقوق مالكيت فكري -1126
  روزانه  13490   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  13491  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  13492  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  

  روزانه  13493  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13494  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  13495  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  13496  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  شبانه  13497  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  13498  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  شبانه  13499  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13500  ييه طباطبادانشگاه عالم  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  شبانه  13501  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  13502  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  )7كد گرايش ( حقوق محيط زيست -1126
  روزانه  13503  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  13504  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  )8كد گرايش ( حقوق اقتصادي -1126
  روزانه  13505  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  

  روزانه  13506  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13507  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  13508  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13509  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13510  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  )9كد گرايش (الملل   حقوق تجارت بين-1126
  روزانه  13511  دانشگاه تهران  7  -   قمي مجتمع آموزش عالليمحل تحص

  روزانه  13512  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  13513  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن

  روزانه  13514  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   مردفقط
  شبانه  13515  دانشگاه تهران  6  -   قمي مجتمع آموزش عالليمحل تحص

  شبانه  13516  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13517  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13518  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  )10كد گرايش (حقوق   معارف اسالمي و-1126
  روزانه  13519  )ع(شگاه امام صادق دان  14  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش حقوق خانواده - فقط زن

  )10كد گرايش ( حقوق خانواده -1126
 – )حقوق خانواده( حقوق  وي رشته معارف اسالمبيضرا با  روزانه  13520   دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  6  -  متمركز

  روزانه  13521  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  هي قوه قضائني شاغلژهيو   دفترچهي در انتهاطيشرا
  )11كد گرايش ( حقوق ارتباطات -1126

  روزانه  13522  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13523  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13524  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13525  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   47صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )12كد گرايش (المللي   حقوق تجاري اقتصادي بين-1126
 پذيرشظرفيت 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13526  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  13527  دانشگاه تهران  7  -  

  )12كد گرايش (هاي تجاري   حقوق شركت-1126
  - المللي  بيني اقتصادي رشته حقوق تجاربيضرا با  روزانه  13528  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -   متمركز-فقط مرد 

  روزانه  13529  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  6  -  هي قوه قضائني شاغلژهيو   دفترچهيانتها  درطيشرا
  )1كد گرايش ( ايرانشناسي عمومي -  ايرانشناسي-1127

  هروزان  13530  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با
  روزانه  13531   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  13532   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  

  )2كد گرايش ( ايرانشناسي تاريخ -  ايرانشناسي-1127
  روزانه  13533  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  روزانه  13534  رازيدانشگاه ش  12  -  
  روزانه  13535   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  روزانه  13536  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  13537  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13538   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  13539  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  13540  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش (ميراث فرهنگي  رسوم و آداب و  فرهنگ مردم،- ايرانشناسي-1127
  روزانه  13541  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  روزانه  13542   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  روزانه  13543   ميبد-العظمي حايري  اله مجتمع آموزش عالي آيت  6  -  
  شبانه  13544   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  

  )4كد گرايش (نسخه آرايي  هاي خطي و مرمت نسخه اصول نسخه شناسي و - ايرانشناسي -1127
  روزانه  13545  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  غيرانتفاعي  13546  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  13547  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  )1كد گرايش (ادبيات اردو   زبان و-1129
  روزانه  13548  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  13549  دانشگاه تهران  3  -  

  )1كد گرايش ( علوم سياسي -1130
  روزانه  13550  دانشكده اطالعات  -  38  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش مطالعات امنيتي - فقط مرد

  روزانه  13551  دانشگاه اصفهان  22  -  
  روزانه  13552  اصفهاندانشگاه   6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  13553   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  13554  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  13555   مدرستيبدانشگاه تر  6  -  

  روزانه  13556   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13557  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  13558   تهرانيدانشگاه خوارزم  11  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  13559   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط زن
  روزانه  13560   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط مرد

  روزانه  13561  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  13562  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13563  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13564   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  13565   بابلسر-دانشگاه مازندران   11  -  
  روزانه  13566  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  13567  زديدانشگاه   10  -  
  روزانه  13568  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13569   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  13570   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13571  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  13572   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  شبانه  13573  دانشگاه تهران  10  -  

  انهشب  13574   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  13575   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  شبانه  13576   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد

  شبانه  13577  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  13578  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13579  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13580   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  13581   بابلسر- مازندران دانشگاه  6  -  
  شبانه  13582  اسوجيدانشگاه   5  -  
  شبانه  13583  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  13584  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   48صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ي علوم سياس -1130ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  13585  هران مركز ت-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13586   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  13587  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13588  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  13589  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط زن
  غيرانتفاعي  13590  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  13591  )فاعيغيرانت( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  اعيغيرانتف  13592  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  الملل بين  13593   رشت-ن دانشگاه گيال  25  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )2كد گرايش (الملل   روابط بين-1130
  روزانه  13594  دانشگاه اصفهان  19  -  

  روزانه  13595  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13596   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  13597   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  13598   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13599  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  13600   تهرانيدانشگاه خوارزم  11  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  13601   كرمانشاهيه رازدانشگا  6  -  
  روزانه  13602  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  

  روزانه  13603  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13604  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13605   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  13606   رشت-دانشگاه گيالن   9  -  
  روزانه  13607   رشت-دانشگاه گيالن   20  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  13608   بابلسر-دانشگاه مازندران   5  -  
  شبانه  13609   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  13610   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13611  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  13612   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13613  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  13614  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محورهويش - فقط زن
  شبانه  13615  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13616   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  13617   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  شبانه  13618   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  

  نيمه حضوري  13619  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13620  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  13621  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13622  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي ني مركز آموزشهاليمحل تحص - فقط مرد

  الملل بين  13623   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )2كد گرايش ( ديپلماسي كنترل تسليحات -1130

  روزانه  13624   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - لمللا با ضرايب روابط بين -فقط مرد
  شبانه  13625   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - الملل با ضرايب روابط بين -فقط مرد

  )3كد گرايش (اي   مطالعات منطقه-1130
  روزانه  13626  الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  9  -   دفترچهيانتها شرايط در - فقط زن
  روزانه  13627  الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  22  -   دفترچهيانتها رشرايط د - فقط مرد

  روزانه  13628  دانشگاه تهران  6  -  قفقاز گرايش مطالعات آسياي مركزي و
  روزانه  13629  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مطالعات اروپا

  روزانه  13630  نشگاه تهراندا  6  -  شمال آفريقا گرايش مطالعات خاورميانه و
  روزانه  13631  رازيدانشگاه ش  5  -  گرايش ايران

  روزانه  13632  رازيدانشگاه ش  5  -  شمال آفريقا گرايش مطالعات خاورميانه و
  روزانه  13633  رازيدانشگاه ش  5  -   فارسجي خلشيگرا

  روزانه  13634  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  قايشمال آفر  وانهي خاورمشيگرا - فقط زن
  روزانه  13635  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   وقفقازي مركزياي مطالعات آسشيگرا - فقط زن
  روزانه  13636  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   فارسجي مطالعات خلشيگرا - فقط زن
  روزانه  13637  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  قاي وشمال آفرانهي خاورمشيگرا - فقط مرد
  روزانه  13638  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   و قفقازي مركزياي مطالعات آسشيگرا - فقط مرد
  روزانه  13639  ييشگاه عالمه طباطبادان  10  -   فارسجي مطالعات خلشيگرا - فقط مرد

  شبانه  13640  دانشگاه تهران  5  -  قفقاز گرايش مطالعات آسياي مركزي و
  شبانه  13641  دانشگاه تهران  5  -  گرايش مطالعات اروپا

  شبانه  13642  دانشگاه تهران  5  -  شمال آفريقا گرايش مطالعات خاورميانه و
  شبانه  13643  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - قايشمال آفر  وانهي خاور مشيراگ - فقط زن
  شبانه  13644  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - قفقاز  وي مركزياي مطالعات آسشيگرا - فقط زن
  شبانه  13645  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  فارسجي مطالعات خلشيگرا - فقط زن
  شبانه  13646  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - قايشمال آفر  وانهي خاورمشيگرا - فقط مرد
  شبانه  13647  يينشگاه عالمه طباطبادا  10  -   آموزش محوروهيش - قفقاز  وي مركزياي مطالعات آسشيگرا - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   49صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش (ي ا مطالعات منطقه -1130ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  13648  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  فارسجي مطالعات خلشيگرا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  13649  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - قايشمال آفر  وانهي مطالعات خاورمشيگرا - متمركز

  غيرانتفاعي  13650  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - قايشمال آفر  وانهي مطالعات خاورمشيگرا - نيمه متمركز
  )4كد گرايش (اسالم   انديشه سياسي در-1130

  روزانه  13651  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  13652  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13653  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  انهشب  13654  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13655  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  غيرانتفاعي  13656  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  سطح دويمخصوص طالب دارا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  13657  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - متمركز

  غيرانتفاعي  13658  )غيرانتفاعي( قم -دانشگاه مفيد   6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - نيمه متمركز
  )5كد گرايش (المللي  هاي بين سازمان  ديپلماسي و-1130

  روزانه  13659  الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  9  -   دفترچهيانتها شرايط در - فقط زن
  روزانه  13660  ر خارجهالملل وزارت امو دانشكده روابط بين  22  -   دفترچهيانتها شرايط در - فقط مرد

  روزانه  13661  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  )1كد گرايش (كشورهاي آلماني زبان  مطالعات -1131

  روزانه  13662  انشگاه تهراند  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13663  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )2كد گرايش ( مطالعات آمريكاي التين -1131
  روزانه  13664  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13665  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )3كد گرايش ( مطالعات بريتانيا -1131
  روزانه  13666  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13667  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )4كد گرايش ( مطالعات روسيه -1131
  روزانه  13668  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13669  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )5كد گرايش ( مطالعات فرانسه -1131
  روزانه  13670  گاه اصفهاندانش  8  -  

  روزانه  13671  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13672  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13673  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )6كد گرايش ( مطالعات شبه قاره هند -1131
  روزانه  13674  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13675  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )7كد گرايش ( مطالعات آمريكاي شمالي -1131
  روزانه  13676  دانشگاه تهران  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  13677  دانشگاه تهران  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )1كد گرايش ( باستان شناسي -1132
  روزانه  13678   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   8  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  13679   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  خيتار  ازشي پشيگرا
  روزانه  13680   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گري ديها نيسرزم  وراني ايالم تمدن و فرهنگ اسشيگرا
  روزانه  13681   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  يخي دوران تارشيگرا

  روزانه  13682  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  13683   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   18  -  
  روزانه  13684  دانشگاه شهركرد  8  -  

  روزانه  13685  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13686   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  
  روزانه  13687   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  

  روزانه  13688  دانشگاه هنر اصفهان  4  -  گري ديها نيسرزم  وراني ايفرهنگ اسالم  تمدن وشيگرا
  روزانه  13689  دانشگاه هنر اصفهان  4  -  خي از تارشي دوران پشيگرا
  روزانه  13690  دانشگاه هنر اصفهان  4  -  يخي دوران تارشيگرا
  شبانه  13691   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  هخوابگا فاقد

  شبانه  13692  دانشگاه تهران  7  -  
  شبانه  13693   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  13694  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  13695  ددانشگاه شهركر  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  13696   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  شبانه  13697   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  

  شبانه  13698  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  گري ديها نيسرزم  وراني ايفرهنگ اسالم  تمدن وشيگرا
  شبانه  13699  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  خي از تارشي دوران پشيگرا
  شبانه  13700  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  يخي دوران تارشيگرا

  غيرانتفاعي  13701   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي گلستان   18  -  
  غيرانتفاعي  13702   نوشهر-مؤسسه غيرانتفاعي مارليك   18  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   50صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ي باستان شناس -1130ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  الملل بين  13703  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  13704   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص

  )1كد گرايش ( روانشناسي عمومي -1133
  روزانه  13705  نشگاه اصفهاندا  11  -  

  روزانه  13706  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  13707   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  13708  زيدانشگاه تبر  15  -  
  روزانه  13709   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  13710   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميرويرن  شاغل دي كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13711  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  13712   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  6  -  

  روزانه  13713   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  13714   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  13715   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد
  روزانه  13716   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  روزانه  13717   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  13718  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  13719  دانشگاه سمنان  15  -  
  روزانه  13720   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   12  -  
  روزانه  13721   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -  
  روزانه  13722  باهنر كرماندانشگاه شهيد   5  -  
  روزانه  13723  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  روزانه  13724  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13725  يينشگاه عالمه طباطبادا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13726   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  13727   رشت-دانشگاه گيالن   17  -  
  روزانه  13728   اردبيل-قق اردبيلي دانشگاه مح  17  -  
  شبانه  13729  هيدانشگاه اروم  20  -  
  شبانه  13730   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  13731   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  13732  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  13733  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  13734  دانشگاه تهران  10  -  شهريه بعهده داوطلب - پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  13735   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13736   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  13737   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  شبانه  13738   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  شبانه  13739  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  13740  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  13741   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  13742  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  13743  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  

  شبانه  13744  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13745  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13746   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  13747   رشت-دانشگاه گيالن   -  16  
  شبانه  13748   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  

  نيمه حضوري  13749  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13750  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  13751  يياطبادانشگاه عالمه طب  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13752  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  پيام نور  13753  هيالملل عسلو بين مركز -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13754  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  13755  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13756  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  13757   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  13758   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  13759   قم-مؤسسه غيرانتفاعي اخالق و تربيت   18  - دفترچهيانتها  درطيشرا/ي اسالمي روانشناسيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - فقط مرد

  الملل بين  13760   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )1كد گرايش  (ي روانشناسي اسالم-1133

-  قمليمحل تحص  - ي عموم ي روانشناس بيبا ضرا  - گرا  مثبت ي روانشناس شيگرا - فقط مرد 
  غيرانتفاعي  13761  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   8  -   دفترچهيانتها  درطيشرا

  )2كد گرايش ( روانشناسي باليني -1133
  روزانه  13762  دانشگاه اصفهان  16  -  

  روزانه  13763  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  روزانه  13764  زيدانشگاه تبر  15  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   51صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (باليني ي روانشناس -1133ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13765  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  13766   تهرانيدانشگاه خوارزم  17  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  13767  دانشگاه سمنان  20  -  
  روزانه  13768  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  13769  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  13770  رازيدانشگاه ش  12  -  

  روزانه  13771  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13772  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13773   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  نهروزا  13774  دانشگاه كردستان  3  -  
  روزانه  13775  دانشگاه كردستان  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  13776   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   15  -  

  شبانه  13777  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  13778  )س(رادانشگاه الزه  -  10   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  13779  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  13780  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  13781   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  13782   تهرانيدانشگاه خوارزم  15  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  13783  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  13784  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  13785  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  13786  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  13787  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13788  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13789   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  13790   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  

  )2كد گرايش ( روانشناسي خانواده درماني -1133
  روزانه  13791  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  با ضرايب روانشناسي باليني
  عيغيرانتفا  13792  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  شرايط درانتهاي دفترچه-با ضرايب روانشناسي باليني

  )3كد گرايش ) (روانسنجي(گيري  اندازه  سنجش و-1133
  روزانه  13793  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13794  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13795  ييادانشگاه عالمه طباطب  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13796  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  )4كد گرايش ( روانشناسي صنعتي سازماني -1133
  روزانه  13797  دانشگاه اصفهان  8  -  با همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز
  روزانه  13798  دانشگاه اصفهان  3  -   محورشيوه آموزش - با همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز

  روزانه  13799  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  
  شبانه  13800  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  

  )5كد گرايش (نوجوان   كودك و روانشناسي باليني-1133
  روزانه  13801  زيدانشگاه تبر  15  -  
  روزانه  13802  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  13803  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  13804  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  

  )6كد گرايش ( علوم شناختي -1133
  روزانه  13805   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  13806   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  

  غيرانتفاعي  13807   تهران-پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي   18  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  )1كد گرايش ( حسابداري -1134

  روزانه  13808  هيدانشگاه اروم  9  -  
  روزانه  13809  شگاه اصفهاندان  10  -  

  روزانه  13810  )س(دانشگاه الزهرا  24  -  فقط زن
  روزانه  13811   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  13812   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  13813   مدرستيدانشگاه ترب  2  -  ترچه دفيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  13814  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  13815  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  13816   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  روزانه  13817  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  13818  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  13819  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  13820  رازيدانشگاه ش  6  -  

  روزانه  13821  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13822  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  13823  يدانشگاه علوم اقتصاد  14  -  
  روزانه  13824   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   52صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (حسابداري  -1134ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل   آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13825  دانشگاه قم  4  -  فقط زن
  روزانه  13826  دانشگاه قم  4  -  فقط مرد

  روزانه  13827  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  13828  انشگاه كردستاند  4  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  13829   بابلسر-دانشگاه مازندران   12  -  
  روزانه  13830   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  5  -  
  شبانه  13831  هيانشگاه ارومد  4  -  

  شبانه  13832  )س(دانشگاه الزهرا  13  -  فقط زن
  شبانه  13833   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  13834   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  نهشبا  13835   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  شبانه  13836  دانشگاه تهران  -  10  
  شبانه  13837  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  13838   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  13839  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  13840  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  13841  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  13842  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13843  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  13844  يدانشگاه علوم اقتصاد  12  -  وزش محور آموهيش
  شبانه  13845  شهد ميدانشگاه فردوس  7  -  

  شبانه  13846  دانشگاه قم  2  -  فقط زن
  شبانه  13847  دانشگاه قم  2  -  فقط مرد

  شبانه  13848   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  
  نيمه حضوري  13849  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز

  نيمه حضوري  13850   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  پيام نور  13851  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  13852   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13853   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  13854  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13855  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  13856   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  13857   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  13858   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  
  غيرانتفاعي  13859   پرندك-مؤسسه غيرانتفاعي پرندك   18  -  
  غيرانتفاعي  13860   تاكستان قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان   18  -  
  غيرانتفاعي  13861   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي رجاء   18  -  
  غيرانتفاعي  13862   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  
  غيرانتفاعي  13863   آمل- سمنگان مؤسسه غيرانتفاعي  18  -  
  غيرانتفاعي  13864   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي   18  -  
  غيرانتفاعي  13865 اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   18  -  
  غيرانتفاعي  13866   اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي صبح صادق   18  -  
  غيرانتفاعي  13867   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي عطار   18  -  
  غيرانتفاعي  13868   نور-ث نوري مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محد  18  -  
  غيرانتفاعي  13869   قشميرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  غيرانتفاعي  13870   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  نيقزو  واحدليمحل تحص
  غيرانتفاعي  13871   رشت-مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار گيالني   18  -  
  غيرانتفاعي  13872   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي گلستان   18  -  

  مجازي  13873  كز بهشهر مر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  13874   مدرستيدانشگاه ترب  -  60   آموزش محوروهيش
  مجازي  13875  دانشگاه شهيد بهشتي  60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  13876  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  13877  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريللالم بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  13878   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  13879   رشت-دانشگاه گيالن   30  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليصمحل تح

  )1كد گرايش  (ي حسابرس-1134
  روزانه  13880  ييدانشگاه عالمه طباطبا  8  -  ي حسابداربي با ضرا- فقط مرد

  روزانه  13881   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  شبانه  13882  ييدانشگاه عالمه طباطبا  14  -   آموزش محوروهيش - ي حسابداربيبا ضرا - فقط مرد

  شبانه  13883   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  غيرانتفاعي  13884   قزوين- مؤسسه غيرانتفاعي رجاء  18  -  ي حسابداربيضرا با

  )1كد گرايش ( مطالعات زنان -1137
  روزانه  13885  دانشگاه اصفهان  7  -  اسالم ش حقوق زن درگراي - فقط زن
  روزانه  13886  دانشگاه اصفهان  3  -  خانواده گرايش زن و - فقط زن
  روزانه  13887  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - اسالم گرايش حقوق زن در - فقط زن
  روزانه  13888  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور - خانواده گرايش زن و - فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   53صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (مطالعات زنان  -1137ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  ه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسس
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13889  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  خانواده گرايش زن و - فقط زن
  روزانه  13890   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  اسالم گرايش حقوق زن در - فقط زن

  روزانه  13891  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  13892   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص - اسالم  حقوق زن درشيگرا
  روزانه  13893  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  خانواده  زن وشيگرا

  روزانه  13894  رازيدانشگاه ش  7  -  خانواده گرايش زن و
  شبانه  13895  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  خانواده گرايش زن و - فقط زن
  شبانه  13896  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  13897  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  13898   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص -الم اس گرايش زن در

  شبانه  13899  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  خانواده  زن وشيگرا
  شبانه  13900  رازيدانشگاه ش  2  -  خانواده گرايش زن و

  )1كد گرايش ( علوم ارتباطات اجتماعي -1138
ـ  ا ي اسـالم  ي جمهور يمايس و دانشكده صدا   14  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -ي  حوزوانيمتقاض - فقط مرد - راني

  روزانه  13901  واحد قم

ـ ا ي اسـالم  ي جمهور يمايس و دانشكده صدا   6  -   دفترچهيانتها شرايط در - طلبه ري غانيمتقاض - فقط مرد - راني
  روزانه  13902  واحد قم

  روزانه  13903  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  13904  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13905  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي روزنامه نگارشيگرا - فقط زن
  روزانه  13906  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  روزانه  13907  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي روزنامه نگارشيگرا - فقط مرد

  شبانه  13908  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  13909  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  حور آموزش موهيش - فقط زن
  شبانه  13910  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي روزنامه نگارشيگرا - فقط زن
  شبانه  13911  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  شبانه  13912  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي روزنامه نگارشيگرا - فقط مرد
  نيمه حضوري  13913  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13914  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  13915  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13916  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  غيرانتفاعي  13917   آمل-مؤسسه غيرانتفاعي سبز   18  -  
  )1كد گرايش (رسانه   مطالعات فرهنگي و-1138

  نهروزا  13918  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  شبانه  13919  دانشگاه تهران  4  -  با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي

  )1كد گرايش (ارتباطات فرهنگي   تبليغ و-1138
-  سـطح دو   يمخـصوص طـالب دارا     - جتمـاعي با ضرايب علوم ارتباطات ا      غيرانتفاعي  13920  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  فقط زن

  غيرانتفاعي  13921  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  فقط مرد  انتهاي دفترچه شرايط در
  غيرانتفاعي  13922   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ت اجتماعيبا ضرايب علوم ارتباطا

  )2كد گرايش ( مديريت رسانه -1138
  روزانه  13923  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  13924  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  13925  يينشگاه عالمه طباطبادا  10  -  فقط زن
  روزانه  13926  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  13927  دانشگاه تهران  -  10  
  شبانه  13928  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13929  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  پيام نور  13930   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  13931   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  )3كد گرايش ) (سميژورنال(يروزنامه نگار - باطات اجتماعي ارت-1138
  روزانه  13932  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1كد گرايش ( مددكاري اجتماعي -1139
  روزانه  13933  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  13934  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  13935  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  13936  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  نيمه حضوري  13937  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13938  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  13939  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورهمي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  13940  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي ني مركز آموزشهاليمحل تحص - فقط مرد

  )1كد گرايش ( پژوهش علوم اجتماعي -1140
  روزانه  13941  )س(گاه الزهرادانش  11  -  فقط زن

  روزانه  13942   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   6  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  13943  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  13944  گاه تهراندانش  6  -  

  روزانه  13945   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
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  1جدول شماره   54صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (پژوهش علوم اجتماعي  -1140ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  13946  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  13947   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  13948   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  روزانه  13949   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  

  شبانه  13950  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  شبانه  13951  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  13952   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  13953  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  13954  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  13955   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  13956  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  13957   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  13958   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  
  غيرانتفاعي  13959   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  

  الملل بين  13960  دانشگاه تهران  18  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش (ب اسالمي  جامعه شناسي انقال-1140

  روزانه  13961  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با ضرايب پژوهش علوم اجتماعي
  )1كد گرايش ( مديريت بازرگاني -1142

  روزانه  13962  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  13963  دانشگاه اصفهان  5  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  13964  دانشگاه اصفهان  7  -  گرايش مديريت تحول
  روزانه  13965  دانشگاه اصفهان  3  -  گرايش مديريت مالي

  روزانه  13966  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور - گرايش بازاريابي
  روزانه  13967  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور - ت تحولگرايش مديري

  روزانه  13968  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور - گرايش مديريت مالي
  روزانه  13969  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش بازاريابي - فقط زن

  روزانه  13970  الميدانشگاه ا  7  -  
  روزانه  13971  زيدانشگاه تبر  6  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  روزانه  13972   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  روزانه  13973   مدرستيدانشگاه ترب  2  -  ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس - الملل  بينيابي بازارشيگرا

  روزانه  13974  دانشگاه تهران  4  -  مهيگرايش مديريت ب
  روزانه  13975  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  بازاريابيشيگرا
  روزانه  13976  دانشگاه تهران  4  -  يابي بازارشيگرا
  روزانه  13977  دانشگاه تهران  4  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  روزانه  13978  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  مديريت بيمهشيگرا

  روزانه  13979   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  10  -  
  روزانه  13980  نشگاه سمناندا  10  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  13981  دانشگاه سمنان  5  -  ي مالتيري مدشيگرا
  روزانه  13982   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  بهشتي با همكاري دانشگاه شهيد - گرايش مديريت تحول
  روزانه  13983   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  بهشتي با همكاري دانشگاه شهيد - گرايش مديريت مالي
  روزانه  13984  گاه شاهددانش  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در - المللي گرايش بازاريابي بين

  روزانه  13985  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش مالي
  روزانه  13986  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  روزانه  13987  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  13988  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  روزانه  13989  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  13990  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  گرايش مالي

  روزانه  13991  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  يابي بازارشيگرا - فقط زن
  روزانه  13992  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  الملل  بيني بازرگانشيگرا - فقط زن
  روزانه  13993  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  مهي بتيري مدشيگرا - فقط زن
  روزانه  13994  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   تحولتيري مدشيگرا - فقط زن
  روزانه  13995  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  يابي بازارشيگرا - فقط مرد
  روزانه  13996  يي طباطبادانشگاه عالمه  10  -  الملل  بيني بازرگانشيگرا - فقط مرد
  روزانه  13997  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  مهي بتيري مدشيگرا - فقط مرد
  روزانه  13998  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   تحولتيري مدشيگرا - فقط مرد

  روزانه  13999   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  الملل گرايش بازاريابي بين
  روزانه  14000   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  رايش تحولگ
  روزانه  14001  رشت -دانشگاه گيالن   8  -  

  روزانه  14002  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  10  يابي بازار شيگرا - فقط زن
  روزانه  14003  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  گرايش بازاريابي - فقط مرد

  روزانه  14004   بابلسر-دانشگاه مازندران   17  -  
  روزانه  14005  زديدانشگاه   10  -  يابي بازارتيريمد
  روزانه  14006  زديدانشگاه   8  -   تحولتيريمد
  روزانه  14007  زديدانشگاه   10  -  ي مالتيريمد
  روزانه  14008  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارتيريمد
  روزانه  14009  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش -  تحولتيريمد
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  1جدول شماره   55صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (مديريت بازرگاني  -1142ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  14010  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - ي مالتيريمد
  روزانه  14011 ريزي وبرنامه وپژوهش مديريت آموزش مؤسسه عالي  6  -  
  شبانه  14012  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  14013  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  گرايش بازاريابي - فقط زن
  شبانه  14014  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيراگ - فقط زن

  شبانه  14015  الميدانشگاه ا  6  -  
  شبانه  14016  زيدانشگاه تبر  2  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  شبانه  14017  دانشگاه تهران  -  2  مهيگرايش مديريت ب
  شبانه  14018  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  بازاريابيشيگرا
  شبانه  14019  دانشگاه تهران  -  2  يباي بازارشيگرا
  شبانه  14020  گاه تهراندانش  -  2  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  شبانه  14021  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  مديريت بيمهشيگرا

  شبانه  14022  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  14023  دانشگاه سمنان  3  -  ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  14024   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  بهشتي  دانشگاه شهيدبا همكاري - گرايش مديريت تحول
  شبانه  14025   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  بهشتي با همكاري دانشگاه شهيد - گرايش مديريت مالي
  شبانه  14026  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - المللي گرايش بازاريابي بين

  شبانه  14027  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش مالي
  شبانه  14028  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  

  شبانه  14029  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  14030  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش مالي

  شبانه  14031  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا - فقط زن
  شبانه  14032  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا - فقط زن
  شبانه  14033  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - مهي بتيري مدشيگرا - فقط زن
  شبانه  14034  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  تحولتيري مدشيگرا - فقط زن
  شبانه  14035  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14036  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14037  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - مهي بتيري مدشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14038  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -  تحولتيري مدشيگرا - فقط مرد

  شبانه  14039   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  الملل گرايش بازاريابي بين
  شبانه  14040   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش تحول

  شبانه  14041   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  14042   بابلسر-دانشگاه مازندران   12  -  
  شبانه  14043  زديدانشگاه   4  -  يابي بازارتيريمد
  نهشبا  14044  زديدانشگاه   4  -   تحولتيريمد
  شبانه  14045  زديدانشگاه   4  -  ي مالتيريمد
  شبانه  14046  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارتيريمد
  شبانه  14047  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش -  تحولتيريمد
  شبانه  14048  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش - ي مالتيريمد

  يمه حضورين  14049  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  نيمه حضوري  14050   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  14051  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  14052  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  14053  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  14054  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  14055   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14056  ران مركز ته-دانشگاه پيام نور   8  -  ي مالتيري مدشيگرا

  نورپيام   14057   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - الملل گرايش بازرگاني بين
  پيام نور  14058   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا
  م نورپيا  14059   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي مالتيري مدشيگرا
  پيام نور  14060  )د ريواح( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14061  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  14062  )واحد ري( تهران  مركز-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14063  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  14064   مركز كرج-نور دانشگاه پيام   8  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14065   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  14066  ج مركز كر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14067   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  14068   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   8  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  14069   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا

  غيرانتفاعي  14070  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  
  غيرانتفاعي  14071   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ارس   18  -  المللي گرايش بازرگاني بين
  غيرانتفاعي  14072   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ارس   18  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  14073   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  14074   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  يابي بازارشيگرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  14075   دماوند-رانتفاعي ارشاد مؤسسه غي  18  -  فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 
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  )1كد گرايش (مديريت بازرگاني  -1142ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
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 كد محل   يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه
 دوره تحصيلي  تحصيل

  غيرانتفاعي  14076   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  يابي بازارشيگرا - فقط مرد
  غيرانتفاعي  14077   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير   18  -  المللي ي بينگرايش بازرگان

  غيرانتفاعي  14078   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير   18  -  گرايش مديريت مالي
  غيرانتفاعي  14079   فوالدشهر اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي امين   18  -  
  غيرانتفاعي  14080   رشت-مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال   18  -  

  غيرانتفاعي  14081   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  خرمدره  واحدليمحل تحص
  غيرانتفاعي  14082   رشت-مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار گيالني   18  -  
  غيرانتفاعي  14083  ني قزوكي آب- موالنا يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  14084   محمودآباد-مؤسسه غيرانتفاعي نيما   18  -  

  مجازي  14085  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم -  آموزش محوروهيش - گرايش بازاريابي
  مجازي  14086  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - رشيوه آموزش محو - گرايش مديريت تحول
  مجازي  14087  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم -  آموزش محوروهيش - گرايش مديريت مالي

  الملل بين  14088  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - ش بازاريابيگراي
  الملل بين  14089  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش بيمه

  الملل بين  14090  دان زاه-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص - الملل  بينيابي بازارشيگرا
  الملل بين  14091   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص - يابي بازارشيگرا
  الملل بين  14092   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص - ي مالتيري مدشيگرا
  الملل بين  14093   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص -ي مالتيري مدشيگرا
  الملل بين  14094   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص -  تحولتيريمد

  )1كد گرايش (اي  نقل بين قاره  مديريت حمل و-1142
  روزانه  14095   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  با ضرايب مديريت بازرگاني

  )1كد گرايش ( آماد -1142
بورسيه پدافنـد هـوايي ارتـش جمهـوري اسـالمي           - ي بازرگان تيري مد بيضرا با - فقط مرد 

  روزانه  14096  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ايران
بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران      - ي بازرگان تيري مد بيضرا با - فقط مرد 

  روزانه  14097  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  4  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -
  شبانه  14098  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  7  -  ي بازرگانتيري مدبيضرا با - فقط مرد

  )2كد گرايش ( مديريت دولتي -1142
  روزانه  14099   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  14100  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  14101  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم
  روزانه  14102  دانشگاه تهران  6  -  م مجتمع آموزش عالي قليمحل تحص -  تحولتيري مدشيگرا

  روزانه  14103   زاهدان- سيستان و بلوچستان دانشگاه  7  -  ها روش گرايش تشكيالت و
  انهروز  14104   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  گرايش منابع انساني

  روزانه  14105  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  14106  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  هاي اطالعاتي گرايش سيستم

  روزانه  14107  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  گرايش منابع انساني
  روزانه  14108  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -   تحولشيگرا - فقط زن
  روزانه  14109  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ها روش  والتي تشكشيگرا - فقط زن
  روزانه  14110  ييعالمه طباطبادانشگاه   10  -  ي اطالعاتيها تمي سشيگرا - فقط زن
  روزانه  14111  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا - فقط زن
  روزانه  14112  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -   تحولشيگرا - فقط مرد
  روزانه  14113  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ها روش  والتي تشكشيگرا - فقط مرد
  روزانه  14114  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي اطالعاتيها ستمي سشيگرا - فقط مرد
  روزانه  14115  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا - فقط مرد

  روزانه  14116   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   8  -  
  روزانه  14117   رفسنجان-) عج(عصر نشگاه وليدا  4  -  گرايش مديريت تحول

  روزانه  14118 ريزي وبرنامه وپژوهش مديريت آموزش مؤسسه عالي  10  -  
  شبانه  14119  دانشگاه تهران  -  10  

  شبانه  14120  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم
  شبانه  14121  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  تحولتيري مدشيگرا

  شبانه  14122   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  ها روش گرايش تشكيالت و
  شبانه  14123   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -   انسانيگرايش منابع

  شبانه  14124  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  14125  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش منابع انساني

  شبانه  14126  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  ي اطالعاتيها ستمي سشيگرا
  شبانه  14127  ييدانشگاه عالمه طباطبا  7  -   آموزش محوروهيش -  تحولشيگرا - فقط زن
  شبانه  14128  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ها روش  والتي تشكشيگرا - فقط زن
  شبانه  14129  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي اطالعاتيها ستمي سشيگرا - فقط زن
  شبانه  14130  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي منابع انسانتيري مدشيگرا - فقط زن
  شبانه  14131  ييدانشگاه عالمه طباطبا  7  -   آموزش محوروهيش -  تحولشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14132  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ها روش  والتي تشكشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14133  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي اطالعاتيها ستمي سشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14134  ييالمه طباطبادانشگاه ع  10  -   آموزش محوروهيش - ي منابع انسانتيري مدشيگرا - فقط مرد

  نيمه حضوري  14135   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  نيمه حضوري  14136  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  14137  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   57صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (مديريت دولتي  -1142ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  نيمه حضوري  14138  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  14139  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  پيام نور  14140  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14141  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14142   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  ي دولتي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  14143   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ها روش گرايش تشكيالت و
  پيام نور  14144   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش مديريت تحول

  پيام نور  14145   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش مديريت منابع انساني
  پيام نور  14146   مركز تهران- نور دانشگاه پيام  15  -  شيوه آموزش محور -  اطالعاتييستمهاي ستيري مدشيگرا
  پيام نور  14147   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي دولتي مالتيري مدشيگرا
  پيام نور  14148  جاني مركز دل-نور دانشگاه پيام   8  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14149  جاني مركز دل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14150   مركز رشت-ام نور دانشگاه پي  8  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14151   مركز رشت-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14152  رازي مركز ش- نور دانشگاه پيام  15  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14153  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14154   مركز گرمسار-م نور دانشگاه پيا  8  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  14155   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - ي منابع انسانتيري مدشيگرا

  مجازي  14156  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم - شيوه آموزش محور - گرايش مديريت تحول
  مجازي  14157  دانشگاه تهران  60  - محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم -حورشيوه آموزش م - گرايش مديريت نيروي انساني

  الملل بين  14158   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردلي محل تحص-ها   و روشالتي تشكشيگرا
  الملل بين  14159   زاهدان-سيستان و بلوچستان دانشگاه   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص - ي منابع انسانشيگرا

  )2كد گرايش ( مديريت بحران -1142
  روزانه  14160  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  ي دولتتيري مدبيضرا با
  شبانه  14161  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  ي دولتتيري مدبيضرا با

  )3كد گرايش ( مديريت صنعتي -1142
  روزانه  14162  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  14163  دانشگاه اصفهان  7  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  14164   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  روزانه  14165   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  

  روزانه  14166  دانشگاه تهران  6  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  روزانه  14167  دانشگاه تهران  6  -  دي تولشيگرا

  روزانه  14168   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  10  -  
  روزانه  14169  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  14170  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  گرايش توليد
  روزانه  14171  رازيدانشگاه ش  7  -  گرايش توليد

  روزانه  14172  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  اتي در عملقي تحقشيگرا - فقط زن
  روزانه  14173  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  دي تولشيگرا - فقط زن
  روزانه  14174  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  اتيعمل  درقي تحقشيگرا - فقط مرد
  روزانه  14175  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  دي تولشيگرا - فقط مرد

  روزانه  14176   مشهدينشگاه فردوسدا  7  -  گرايش توليد
  روزانه  14177   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  

  روزانه  14178   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  عمليات و گرايش مديريت توليد
  روزانه  14179  زديدانشگاه   8  -  اتيعمل و ديتول

  هروزان  14180  زديدانشگاه   8  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق
  روزانه  14181  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقيتحق
  روزانه  14182  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل و ديتول
  روزانه  14183 ريزي وبرنامه وپژوهش مديريت آموزش مؤسسه عالي  6  -  
  شبانه  14184   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  14185   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  14186  ه تهراندانشگا  -  5  عمليات  تحقيق درشيگرا
  شبانه  14187  دانشگاه تهران  -  5  دي تولشيگرا

  شبانه  14188  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  14189  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش توليد
  شبانه  14190  رازيدانشگاه ش  2  -  گرايش توليد

  شبانه  14191  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا - فقط زن
  شبانه  14192  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش -دي تولشيگرا - فقط زن
  شبانه  14193  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14194  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - دي تولشيگرا - فقط مرد

  شبانه  14195   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش توليد
  شبانه  14196   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  

  شبانه  14197   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  عمليات و گرايش مديريت توليد
  شبانه  14198  زديدانشگاه   4  -  اتيعمل و ديتول

  شبانه  14199  زديدانشگاه   4  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق
  شبانه  14200  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - اتي در عملقيتحق
  شبانه  14201  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل و ديتول



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   58صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش (مديريت صنعتي  -1142ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  ؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا م
 دوره تحصيلي  تحصيل

  نيمه حضوري  14202   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  يرانتفاعيغ  14203   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  ي مالشيگرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  14204   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  ي مالشيگرا - فقط مرد

  غيرانتفاعي  14205   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  عمليات گرايش تحقيق در
  غيرانتفاعي  14206   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  گرايش توليد
  غيرانتفاعي  14207   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  گرايش مالي

  غيرانتفاعي  14208   رشت-مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال   18  -  
  غيرانتفاعي  14209   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي رجاء   18  -  گرايش مالي

  غيرانتفاعي  14210  ني قزو- ي غزاليرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  14211   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  نيقزو  واحدليمحل تحص

  غيرانتفاعي  14212  لياردب- يلي مقدس اردبيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  مجازي  14213   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  14214  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )4كد گرايش ( مديريت فناوري اطالعات -1142

  روزانه  14215  )س(نشگاه الزهرادا  8  -  فقط زن
  روزانه  14216   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  14217   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس - فقط مرد
  روزانه  14218  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  14219   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  14220   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  الكترونيكي كار گرايش كسب و

  روزانه  14221  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  14222  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شرفتهي اطالعات پيها ستمي سشيگرا - فقط زن
  روزانه  14223  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شرفتهي اطالعات پيها ستمي سشيگرا - فقط مرد
  شبانه  14224  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  14225  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  14226  دانشگاه تهران  -  10  
  شبانه  14227   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  الكترونيكي ارك گرايش كسب و

  شبانه  14228  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  14229  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - شرفتهي اطالعات پيها ستمي سشيگرا - فقط زن
  شبانه  14230  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - شرفتهي اطالعات پيها ستمي سشيگرا - فقط مرد

  پيام نور  14231  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -  محور آموزش وهيش - كيالكترون  كسب كارشيگرا
  پيام نور  14232   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  شرفتهي پي اطالعاتيها ستمي سشيگرا
  پيام نور  14233   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -   دانشتيري مدشيگرا
  پيام نور  14234   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  ي منابع اطالعاتتيري مدشيگرا
  پيام نور  14235   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  كيالكترون  كسب كارشيگرا
  پيام نور  14236   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - شرفتهي پي اطالعاتيها ستمي سشيگرا
  پيام نور  14237   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  دانشتيري مدشيگرا
  پيام نور  14238   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي منابع اطالعاتتيري مدشيگرا
  پيام نور  14239   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - كيالكترون  كسب كارشيگرا
  غيرانتفاعي  14240   قم-ي تعاليرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  تيريمد  اطالعات ويفناور

  غيرانتفاعي  14241   اشكذر-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد   7  -  پيشرفتههاي اطالعات  گرايش سيستم
  غيرانتفاعي  14242   اشكذر-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد   7  -  گرايش مديريت منابع اطالعاتي

  غيرانتفاعي  14243   اشكذر-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد   7  -  نظام كيفيت فراگيرگرايش 
  غيرانتفاعي  14244  زي تبر-زاني ميرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  مجازي  14245   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - شرفتهي پي اطالعاتيها ستمي سشيگرا
  مجازي  14246   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  دانشتيري مدشيگرا
  مجازي  14247   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - يعات منابع اطالتيري مدشيگرا
  مجازي  14248   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - كي كسب كار الكترونشيگرا

  مجازي  14249   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   60  -  شيوه آموزش محور - الكترونيكي ب وكارگرايش كس
  مجازي  14250  دانشگاه شهيد بهشتي  60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  14251   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   20  -   آموزش محوروهيش - فتههاي اطالعات پيشر گرايش سيستم
  مجازي  14252   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   20  -   آموزش محوروهيش - گرايش مديريت دانش

  مجازي  14253   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   20  -   آموزش محوروهيش - گرايش مديريت منابع اطالعاتي
  مللال بين  14254   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص - الكترونيكي گرايش كسب وكار

  الملل بين  14255   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  وبلوچستان ستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص - يكيالكترون  كسب وكارشيگرا
  )5كد گرايش ( مديريت تكنولوژي -1142

  روزانه  14256  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي انتقال تكنولوژشيگرا - فقط زن
  روزانه  14257  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  ي انتقال تكنولوژشيگرا - فقط مرد
  روزانه  14258  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد
  شبانه  14259  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي انتقال تكنولوژشيگرا - فقط زن
  شبانه  14260  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - ي انتقال تكنولوژشياگر - فقط مرد
  شبانه  14261  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد

  )6كد گرايش ( مديريت مالي -1142
  روزانه  14262  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  14263  )س(شگاه الزهرادان  7  -  فقط زن
  روزانه  14264  دانشگاه تهران  11  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   59صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش (مديريت مالي  -1142ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  14265  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  14266  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  14267  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  14268  يدانشگاه علوم اقتصاد  14  -  
  شبانه  14269  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  14270  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  14271  دانشگاه تهران  -  10  
  شبانه  14272  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  14273  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  14274  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  14275  يدانشگاه علوم اقتصاد  12  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  14276   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  14277   دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد   18  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  14278   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  
  غيرانتفاعي  14279   اصفهان- ي راغب اصفهانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  غيرانتفاعي  14280   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  خرمدره  واحدليمحل تحص
  )7كد گرايش ( كارآفريني -1142

  روزانه  14281  دانشگاه اصفهان  4  -  ديجد كار  كسب وشيگرا
  روزانه  14282  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - ديجد كار  كسب وشيگرا

  روزانه  14283  دانشگاه تهران  6  -  ترويج كارآفريني گرايش آموزش و
  روزانه  14284  دانشگاه تهران  6  -  للالم گرايش بين

  روزانه  14285  دانشگاه تهران  6  -  گرايش سازماني
  روزانه  14286  دانشگاه تهران  6  -  گرايش فناوري

  روزانه  14287  دانشگاه تهران  6  -  الكترونيكي كار رايش كسب وگ
  روزانه  14288  دانشگاه تهران  6  -  جديد كار گرايش كسب و

  روزانه  14289  دانشگاه تهران  6  -  گرايش گردشگري
  روزانه  14290  دانشگاه تهران  MBA  -  6 شيگرا
  روزانه  14291  دانشگاه تهران  6  -   توسعهشيگرا
  روزانه  14292  دانشگاه تهران  6  -  ي خدمات كشاورزشيگرا
  روزانه  14293  دانشگاه تهران  6  -   اطالعاتي فناورشيگرا

  روزانه  14294   تهرانيدانشگاه خوارزم  MBA  -  10گرايش  -  كرجليمحل تحص
  روزانه  14295   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  يني كارآفرجيترو گرايش آموزش و - فقط زن
  روزانه  14296   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  جديد كار گرايش كسب و - فقط مرد

  روزانه  14297  دانشگاه سمنان  4  -  ديجد كار گرايش كسب و
  روزانه  14298   زاهدان-ن دانشگاه سيستان و بلوچستا  7  -  گرايش بخش عمومي

  روزانه  14299   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  گرايش سازماني
  روزانه  14300   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  جديد كار گرايش كسب و

  روزانه  14301   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -   توسعهشيگرا
  روزانه  14302  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  14303  شهيد باهنر كرماندانشگاه   4  -  
  روزانه  14304  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  يني كارآفرتيريمد

  روزانه  14305  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  14306  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  شبانه  14307  دانشگاه تهران  5  -  ترويج كارآفريني گرايش آموزش و
  شبانه  14308  دانشگاه تهران  5  -  الملل گرايش بين

  شبانه  14309  دانشگاه تهران  5  -  گرايش سازماني
  شبانه  14310  دانشگاه تهران  5  -  گرايش فناوري
  شبانه  14311  اندانشگاه تهر  5  -  الكترونيكي كار گرايش كسب و
  شبانه  14312  دانشگاه تهران  5  -  جديد كار گرايش كسب و

  شبانه  14313  دانشگاه تهران  5  -  گرايش گردشگري
  شبانه  14314  دانشگاه تهران  MBA  -  5 شيگرا
  شبانه  14315  دانشگاه تهران  5  -   توسعهشيگرا
  شبانه  14316  دانشگاه تهران  5  -  ي خدمات كشاورزشيگرا
  شبانه  14317  دانشگاه تهران  5  -   اطالعاتي فناورشيگرا

  شبانه  14318  دانشگاه سمنان  3  -  ديجد كار گرايش كسب و
  شبانه  14319   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش بخش عمومي

  شبانه  14320   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش سازماني
  شبانه  14321   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  جديد كار گرايش كسب و

  شبانه  14322   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -   توسعهشيگرا
  شبانه  14323  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  14324  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  14325  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  يني كارآفرتيريمد

  شبانه  14326  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  14327  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  الملل بين  14328   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  انبلوچست  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  14329   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
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  1جدول شماره   60صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )8كد گرايش ( مديريت منابع انساني -1142
 ظرفيت پذيرش

  وضيحاتت  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  14330  دانشگاه تهران  4  -  گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني
  روزانه  14331  دانشگاه تهران  4  -  وري منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و بهره

  روزانه  14332  دانشگاه تهران  4  -  الملل گرايش منابع انساني بين
  شبانه  14333  دانشگاه تهران  -  2   منابع انسانيگرايش مديريت استراتژيك

  شبانه  14334  دانشگاه تهران  -  2  وري منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و بهره
  هشبان  14335  دانشگاه تهران  -  2  الملل گرايش منابع انساني بين

  )9كد گرايش ( علمي كاربردي مديريت نشر -1142
  غيرانتفاعي  14336  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  19  -  

  )1كد گرايش (آموزش محيط زيست   برنامه ريزي، مديريت و-1146
  روزانه  14337  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  14338  دانشگاه تهران  12  -  

  )2كد گرايش ( آموزش محيط زيست -1146
  پيام نور  14339   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  14340   تهران مركز-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  14341  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14342  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14343  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش (رايي  مديريت اج-1148
  روزانه  14344  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  14345  شگاه تهراندان  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص - صادرات گرايش بازاريابي و
  روزانه  14346  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  استراتژيكتيري مدشيگرا

  روزانه  14347  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  14348  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  14349  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  روزانه  14350  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  14351  ييطباطبادانشگاه عالمه   10  -  فقط مرد
  روزانه  14352  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد

  روزانه  14353   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  14354   بابلسر-ندران دانشگاه ماز  7  -  
  روزانه  14355   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   7  -  
  روزانه  14356  زديدانشگاه   8  -  اتيعمل و ديتول
  روزانه  14357  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل و ديتول
  شبانه  14358  دانشگاه تهران  -  5  

  شبانه  14359  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص - صادرات گرايش بازاريابي و
  شبانه  14360  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص -  مديريت استراتژيكشيگرا

  شبانه  14361  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  14362  نشگاه شهيد باهنر كرماندا  3  -  
  شبانه  14363  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  14364  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  14365  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  بانهش  14366   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  14367   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  شبانه  14368   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  شبانه  14369  زديدانشگاه   4  -  اتيعمل و ديتول
  شبانه  14370  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل و ديتول
  پيام نور  14371   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14372   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14373  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14374  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14375  كز تهران مر-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  14376   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14377  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14378  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14379   مركز ساوه-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  14380  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14381   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14382   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14383   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14384   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  14385  ني مركز ورام-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  14386  ني مركز ورام-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  14387  )يرانتفاعيغ(سازمان مديريت صنعتي   18  -  )مصاحبه علمي شركت در(  دفترچهيانتها شرايط در -محل تحصيل تهران 

  غيرانتفاعي  14388   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  
  مجازي  14389  دانشگاه اصفهان  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14390   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14391  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   61صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (مديريت اجرايي  -1148ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  مجازي  14392   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14393  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14394   مركز ساوه-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14395  مركز كرج -دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14396   مركز گرمسار-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14397  ني مركز ورام-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  14398  دانشگاه تهران  60  -  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم -  آموزش محوروهيش - صادرات گرايش بازاريابي و
  الملل بين  14399  ه تهراندانشگا  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - صادرات گرايش بازاريابي و

  الملل بين  14400  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش مديريت استراتژيك
  )2كد گرايش (MBA   مديريت-1148

  روزانه  14401   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  يابي بازارشيگرا
  روزانه  14402  زيدانشگاه تبر  6  -  ستراتزيگرايش ا

  روزانه  14403  دانشگاه تهران  4  -  يمنابع انسان گرايش مديريت توسعه سازمان و
  روزانه  14404  دانشگاه تهران  4  -  يابي بازارتيري مدشيگرا
  روزانه  14405  دانشگاه تهران  11  -  هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده -  عملياتتيري مدشيگرا

  روزانه  14406  دانشگاه سمنان  10  -  گرايش استراتژي
  هروزان  14407  دانشگاه سمنان  5  -  مديريت گرايش اقتصاد

  روزانه  14408  دانشگاه سمنان  10  -  گرايش مديريت بازاريابي
  روزانه  14409  دانشگاه سمنان  10  -  يمنابع انسان گرايش مديريت توسعه سازمان و

  روزانه  14410  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش مديريت عمليات
  روزانه  14411  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش مديريت مالي

  روزانه  14412  دانشگاه سمنان  4  -  تيري مدي اطالعاتيها ستمي سشيگرا
  روزانه  14413  دانشگاه سمنان  4  -  ي تكنولوژِتيري مدشيگرا
  روزانه  14414  دانشگاه سمنان  4  -  يني كارآفرشيگرا

  روزانه  14415  دانشگاه شاهرود  12  -  
  روزانه  14416  دانشگاه شاهرود  12  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  14417  يدانشگاه علوم اقتصاد  10  -  يابي بازارتيري  مدشيگرا
  روزانه  14418  يدانشگاه علوم اقتصاد  10  -  ي استراتژشيگرا
  روزانه  14419  يدانشگاه علوم اقتصاد  10  -  ي تكنولوژتيري مدشيگرا
  نهروزا  14420  يدانشگاه علوم اقتصاد  10  -  ي مالتيري مدشيگرا
  شبانه  14421  زوين ق-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  يابي بازارشيگرا
  شبانه  14422   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارشيگرا

  شبانه  14423  زيدانشگاه تبر  2  -  يژگرايش استرات
  شبانه  14424  دانشگاه تهران  -  2  يمنابع انسان گرايش مديريت توسعه سازمان و

  شبانه  14425  دانشگاه تهران  -  2  يابي بازارتيري مدشيگرا
  شبانه  14426  دانشگاه تهران  15  -  هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده -  عملياتتيري مدشيگرا

  شبانه  14427  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش استراتژي
  شبانه  14428  دانشگاه سمنان  4  -  مديريت گرايش اقتصاد

  شبانه  14429  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت بازاريابي
  شبانه  14430  دانشگاه سمنان  7  -  يمنابع انسان مديريت توسعه سازمان وگرايش 

  شبانه  14431  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش مديريت مالي
  شبانه  14432  دانشگاه سمنان  3  -  تيري مدياتع اطاليها ستمي سشيگرا
  شبانه  14433  دانشگاه سمنان  3  -  ي تكنولوژتيري مدشيگرا
  شبانه  14434  دانشگاه سمنان  3  -  يني كارآفرشيگرا
  شبانه  14435  دانشگاه سمنان  5  -  اتي عملتيريمد
  شبانه  14436  دانشگاه شاهرود  8  -  

  شبانه  14437  دانشگاه شاهرود  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  14438  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش - يباي بازارتيري  مدشيگرا
  شبانه  14439  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش - ي استراتژشيگرا
  شبانه  14440  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش - ي تكنولوژتيري مدشيگرا
  شبانه  14441  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش - ي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  14442   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  
  پيام نور  14443   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  14444  )واحد دماوند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  14445  )واحد دماوند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  ه آموزش محورشيو

  غيرانتفاعي  14446  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش استراتژي
  غيرانتفاعي  14447 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  هندوستان  دانشگاه كانپوريهمكار با
  غيرانتفاعي  14448   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  

  غيرانتفاعي  14449   تبريز-) ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  18  -  يابي بازارتيري مدشيگرا
  مجازي  14450  دانشگاه اصفهان  60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  14451   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   60  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  14452   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   15  -   آموزش محوروهيش - يابي بازارتيري  مدشيگرا
  مجازي  14453   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   15  -   آموزش محوروهيش - ي استراتژشيگرا
  مجازي  14454   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   15  -   آموزش محوروهيش - يمنابع انسان  توسعه سازمان وتيري مدشيگرا
  مجازي  14455   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   15  -   آموزش محوروهيش - ي مالتيري مدشيگرا

  الملل بين  14456  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش استراتژي
  الملل بين  14457  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش مديريت بازاريابي
  الملل بين  14458  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد - گرايش مديريت بازاريابي



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1جدول شماره   62صفحه   هاي گروه علوم انساني جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (MBA   مديريت-1148ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  الملل بين  14459  دانشگاه تهران  20  -  كيش درجزيره واقع يالملل واحدبين تحصيل محل/ منابع انساني ازمان وگرايش مديريت توسعه س
  الملل بين  14460  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين - گرايش مديريت تكنولوژي

  الملل بين  14461  تهراندانشگاه   20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد - گرايش مديريت مالي
  الملل بين  14462  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد - ي استراتژشيگرا
  الملل بين  14463   رشت-دانشگاه گيالن   30  -  يانزل الملل واقع در بين  واحدليمحل تحص - يابي بازارتيري مدشيگرا
  الملل بين  14464   رشت-دانشگاه گيالن   30  -  يانزل اقع درالملل و  واحد بينليمحل تحص - ي مالتيري مدشيگرا

  )2كد گرايش ) (MBE (مديريت اجرايي مهندسي و -1148
  روزانه  14465  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  MBA  -  11   مديريتبيضرا با

  روزانه  14466  في شريدانشگاه صنعت  MBA  -  24مديريت 
  روزانه  14467   مالك اشتريدانشگاه صنعت  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - MBA مديريت بيضرا با
  شبانه  14468  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  MBA  -  3 مديريت بيضرا با
  شبانه  14469  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهي ش- MBA مديريت بيضرا با

  شبانه  14470  في شريدانشگاه صنعت  20  -   آموزش محوروهيش - MBAمديريت 
  شبانه  14471   مالك اشتريدانشگاه صنعت  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - MBA مديريت بيضرا با

   *)3كد گرايش (شهري   مديريت امور-1148
  روزانه  14472  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  14473  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  14474  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  دفقط مر

  روزانه  14475   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  شبانه  14476  دانشگاه تهران  -  2  

  شبانه  14477  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  آموزش محور وهيش - فقط زن
  شبانه  14478  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  14479   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  نيمه حضوري  14480  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  ضورينيمه ح  14481  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد
  نيمه حضوري  14482  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط زن
  نيمه حضوري  14483  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش -  دانشگاهيور حضمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - فقط مرد

  .حصيل در اين دوره است سال سابقه كار ترجيحاً در حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري پس از اخذ ليسانس را داشته و گذراندن دروس كمبود و موفقيت در مصاحبه ورودي از شرايط ت5داوطلبان رشته مديريت امور شهري، بايد حداقل * 
   *)1كد گرايش (مباني نظري اسالمي  -  مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  14484  دانشگاه اصفهان  5  -  
  روزانه  14485  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  14486  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  14487  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  14488   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  14489  دانشگاه قم  14  -  فقط زن
  روزانه  14490  دانشگاه قم  14  -  فقط مرد

  روزانه  14491   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  شبانه  14492  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  14493  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -  شيوه آموزش محور-فقط مرد
  شبانه  14494   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  شبانه  14495  دانشگاه قم  7  -  فقط زن
  شبانه  14496  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد

  شبانه  14497   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  غيرانتفاعي  14498  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  ده حوزههيويژه طالب پا - فقط مرد

   *)2كد گرايش (اخالق اسالمي  -  مدرسي معارف اسالمي-1152
  روزانه  14499  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  غيرانتفاعي  14500  )غيرانتفاعي( قم -) ع(دانشگاه باقرالعلوم  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  ده حوزههيويژه طالب پا - فقط مرد
   *)3كد گرايش (تمدن اسالمي  تاريخ و -  مدرسي معارف اسالمي-1152

  غيرانتفاعي  14501  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   -  10   دفترچهيانتها  درطيشرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  14502  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

   *)4كد گرايش (انقالب اسالمي  -  مدرسي معارف اسالمي-1152
  روزانه  14503   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   9  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  14504  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  14505   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  14506  دانشگاه تهران  5  -  
   *)5كد گرايش (آشنايي با منابع اسالمي  -  مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  14507  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  14508  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  دفقط مر

  روزانه  14509   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  14510   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  

  شبانه  14511  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد
  شبانه  14512   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  غيرانتفاعي  14513  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   -  10   دفترچهيانتها  درطيشرا - فقط زن
  غيرانتفاعي  14514  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشكده معارف قرآني   10  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - فقط مرد

 روز پس از اعالم نتايج، جهت طي مراحل پذيرش به سايت اينترنتي معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغـان بـه                      5داكثر تا   حبايست    مي) مجموعه مدرسي معارف اسالمي    (1152داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كد رشته امتحاني         * 
  .گردد نام در اين سامانه، به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي  است عدم ثبتبديهي. نام در اين سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي اين معاونت باشند مراجعه و ضمن ثبت www.Asatid.org :نشاني



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   63صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايه  محلكد رشته -2جدول شماره 
  )1كد گرايش (پترولوژي  - زمين شناسي -1201

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21001   سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين   5  -  
  روزانه  21002  هيدانشگاه اروم  4  -  

  روزانه  21003  دانشگاه اصفهان  16  -  فقط مرد
  روزانه  21004   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   7  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21005  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  21006   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  21007  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  21008   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  21009  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  21010   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  انهروز  21011  دانشگاه دامغان  7  -  
  روزانه  21012  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  21013   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  روزانه  21014  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  21015  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  21016  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  21017  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  21018  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  21019   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  

  روزانه  21020  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  21021  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد

  روزانه  21022   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  شبانه  21023  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  21024   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  21025  رجنديدانشگاه ب  2  -  
  شبانه  21026   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  

  شبانه  21027   قزوين-) ره(للي امام خمينيالم دانشگاه بين  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  21028  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  21029  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  21030   تهرانياه خوارزمدانشگ  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21031   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21032  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  21033  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  21034   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  
  شبانه  21035  دانشگاه شاهرود  3  -  
  شبانه  21036  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  21037  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  21038  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  21039   مشهديگاه فردوسدانش  3  -  
  شبانه  21040   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  
  پيام نور  21041   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21042   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (اقتصادي  - زمين شناسي -1201

  روزانه  21043   سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين   5  -  
  روزانه  21044  هيدانشگاه اروم  7  -  

  روزانه  21045  دانشگاه اصفهان  3  -  فقط مرد
  روزانه  21046  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  روزانه  21047   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21048  زيدانشگاه تبر  8  -  
  روزانه  21049   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  21050  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  21051  دانشگاه دامغان  7  -  
  روزانه  21052   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  روزانه  21053  دانشگاه شاهرود  7  -  
  روزانه  21054  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  21055  دانشگاه شهيد بهشتي  7  -  
  روزانه  21056  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  21057  رازيدانشگاه ش  6  -  
  روزانه  21058   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  21059   گرگان-دانشگاه گلستان   4  -  

  روزانه  21060  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد
  شبانه  21061  هيدانشگاه اروم  3  -  

  شبانه  21062   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  21063  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  21064  دانشگاه تهران  3  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   64صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( اقتصادي- زمين شناسي -1201ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  21065  دانشگاه دامغان  5  -  
  شبانه  21066   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  
  شبانه  21067  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  21068  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  21069   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  21070   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  پيام نور  21071  )استان فارس( مركز اوز -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21072  )استان فارس( مركز اوز -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21073  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21074  زي مركز تبر-يام نور دانشگاه پ  15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21075   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21076   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21077  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21078  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش (تكتونيك  - زمين شناسي -1201
  روزانه  21079   سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين   5  -  
  روزانه  21080  هيدانشگاه اروم  2  -  

  روزانه  21081  دانشگاه اصفهان  8  -  فقط مرد
  روزانه  21082   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21083  رجنديدانشگاه ب  12  -  بلوچستان با همكاري دانشگاه سيستان و
  روزانه  21084  زيدانشگاه تبر  4  -  
  روزانه  21085   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  روزانه  21086   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  21087  دانشگاه دامغان  6  -  
  روزانه  21088   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  
  روزانه  21089  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  21090  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  21091  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  21092  رازيدانشگاه ش  6  -  
  روزانه  21093   مشهديفردوسدانشگاه   6  -  
  روزانه  21094   گرگان-دانشگاه گلستان   4  -  
  شبانه  21095  هيدانشگاه اروم  1  -  

  شبانه  21096   همدان-انشگاه بوعلي سينا د  1  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  21097  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  21098   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  3  -  
  شبانه  21099  انشگاه دامغاند  2  -  
  شبانه  21100   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  21101  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  21102   باهنر كرماندانشگاه شهيد  2  -  
  شبانه  21103  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  21104   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  21105   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  

  )4كد گرايش ) (هيدرولوژي(آبشناسي  - زمين شناسي -1201
  روزانه  21106  زيدانشگاه تبر  8  -  

  روزانه  21107   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21108   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  روزانه  21109  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  21110  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  روزانه  21111  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  21112  رازيدانشگاه ش  5  -  
  شبانه  21113  زيدانشگاه تبر  2  -  

  شبانه  21114   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  21115   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  
  شبانه  21116  دانشگاه شاهرود  3  -  
  شبانه  21117  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  21118  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  پيام نور  21119   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21120   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )5كد گرايش (فسيل شناسي  چينه شناسي و - زمين شناسي -1201

  روزانه  21121   سازمان زمين شناسي- پژوهشكده علوم زمين  5  -  
  روزانه  21122  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  21123  دانشگاه اصفهان  14  -  
  روزانه  21124  رجنديدانشگاه ب  6  -  
  روزانه  21125  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  21126   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21127  دانشگاه دامغان  5  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   65صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )5كد گرايش (فسيل شناسي  چينه شناسي و - زمين شناسي -1201ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21128  هيد باهنر كرماندانشگاه ش  5  -  
  روزانه  21129  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  روزانه  21130  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  21131  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط مرد

  شبانه  21132  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  21133  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  21134  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  21135   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  21136  دانشگاه دامغان  4  -  
  شبانه  21137  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  21138  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  پيام نور  21139   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21140   مركز اردكان-پيام نور دانشگاه   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21141  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21142  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21143  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21144  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21145  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21146  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21147   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21148   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21149  )واحد دماوند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21150  )واحد دماوند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21151   مركز دامغان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21152   مركز دامغان-ام نور دانشگاه پي  15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21153  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21154  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  21155   كرمانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  )6كد گرايش (سنگ شناسي رسوبي  رسوب شناسي و - زمين شناسي -1201
  روزانه  21156  دان هم-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد -فقط مرد

  روزانه  21157  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21158  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  21159  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  روزانه  21160   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  21161   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  

  شبانه  21162  ن همدا-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -فقط مرد
  شبانه  21163  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  21164  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  21165   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  21166   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  
  پيام نور  21167   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21168  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )7كد گرايش (نفت  -  زمين شناسي-1201

  روزانه  21169  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  شبانه  21170  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  

  )8كد گرايش (مهندسي  -  زمين شناسي-1201
  روزانه  21171  دانشگاه اصفهان  7  -  فقط مرد
  روزانه  21172  ان همد-دانشگاه بوعلي سينا   7  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21173   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  21174  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  21175   تهرانيدانشگاه خوارزم  16  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21176  دانشگاه دامغان  4  -  
  روزانه  21177   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  21178  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  21179  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  21180   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  21181  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  21182   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21183   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21184  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  21185   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  21186  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  21187  زديانشگاه د  7  -   آموزش محوروهيش

  )9كد گرايش (زيست محيطي  - زمين شناسي -1201
  روزانه  21188  هيدانشگاه اروم  4  -  

  روزانه  21189  ان همد-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  فاقدخوابگاه



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   66صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )9كد گرايش (ي  زيست محيط– زمين شناسي -1201ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21190  زياه تبردانشگ  4  -  
  روزانه  21191  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  21192  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  21193  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  21194  رازيدانشگاه ش  8  -  
  روزانه  21195   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  21196  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  21197   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  21198  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  21199  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  21200  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  21201  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  21202   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  پيام نور  21203   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21204   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )10كد گرايش ( ژئوشيمي -  زمين شناسي-1201

  روزانه  21205  زيدانشگاه تبر  4  -  
  روزانه  21206   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  
  روزانه  21207  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  21208  رازيدانشگاه ش  5  -  
  شبانه  21209  زيدانشگاه تبر  1  -  

  شبانه  21210   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21211   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص

  شبانه  21212   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  )1كد گرايش ( ژئوفيزيك -1202

  روزانه  21213 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  7  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  21214 زلزلهالمللي زلزله شناسي و مهندسي  پژوهشگاه بين  6  -  )ي مهندسي زلزله شناسنهيزم( ي زلزله شناسشيگرا

  روزانه  21215  دانشگاه اراك  1  -  گرايش الكتريكي
  روزانه  21216  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش لرزه شناسي
  روزانه  21217   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  يگرايش زلزله شناس

  روزانه  21218   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  كي ژئوالكترشيگرا
  روزانه  21219   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  سي ژئومغناطشيگرا
  روزانه  21220   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  ي لرزه شناسشيگرا

  روزانه  21221  دانشگاه تهران  16  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  21222  شگاه تهراندان  4  -  گرايش ژئوالكتريك
  روزانه  21223  دانشگاه تهران  4  -  گرايش ژئومغناطيس
  روزانه  21224  دانشگاه تهران  11  -  گرايش لرزه شناسي

  روزانه  21225  ه كرمانشايدانشگاه راز  2  -  گرايش ژئوالكتريك - فقط مرد
  روزانه  21226   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  گرايش ژئومغناطيس - فقط مرد

  روزانه  21227  دانشگاه شاهرود  7  -  گرايش ژئوالكتريك
  روزانه  21228  دانشگاه شاهرود  6  -  ي سنجي گرانشيگرا
  روزانه  21229  دانشگاه شاهرود  4  -  ي لرزه شناسشيگرا

  روزانه  21230   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  21231   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   12  -  

  شبانه  21232  دانشگاه اراك  1  -  لكتريكيگرايش ا
  شبانه  21233  هيرومدانشگاه ا  2  -  گرايش لرزه شناسي
  شبانه  21234   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  يگرايش زلزله شناس

  شبانه  21235   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  كي ژئوالكترشيگرا
  شبانه  21236   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  سي ژئومغناطشيگرا
  شبانه  21237   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  2  -  ي لرزه شناسشياگر

  شبانه  21238  دانشگاه تهران  10  -  گرايش زلزله شناسي
  شبانه  21239  دانشگاه تهران  3  -  گرايش ژئوالكتريك
  شبانه  21240  دانشگاه تهران  3  -  گرايش ژئومغناطيس
  شبانه  21241  دانشگاه تهران  5  -  گرايش لرزه شناسي
  بانهش  21242  دانشگاه شاهرود  3  -  گرايش ژئوالكتريك

  شبانه  21243  دانشگاه شاهرود  3  -  ي سنجي گرانشيگرا
  شبانه  21244  دانشگاه شاهرود  2  -  ي لرزه شناسشيگرا

  شبانه  21245   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  يگرايش زلزله شناس
  پيام نور  21246   مركز تهران-نور دانشگاه پيام   8  -  يزلزله شناس
  نورپيام   21247   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يزلزله شناس

  الملل بين  21248  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش زلزله شناسي
  )2كد گرايش (شناسي   هوا-1202

  روزانه  21249  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  21250   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  روزانه  21251  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  21252  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   67صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش ( شناسي هوا -1202ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  21253  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  21254   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  
  شبانه  21255  زدياه دانشگ  3  -  
  شبانه  21256  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش (يمي فيزيك  ش- شيمي -1203
  روزانه  21257  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  9  -  
  روزانه  21258  دانشگاه اراك  7  -  
  روزانه  21259  هيدانشگاه اروم  10  -  
  روزانه  21260  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  21261  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  21262  الميدانشگاه ا  5  -  

  روزانه  21263   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  21264   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21265  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21266   قزوين-) ره(م خمينيالمللي اما دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  21267  زيدانشگاه تبر  10  -  

  روزانه  21268  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  10  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  21269   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  21270  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  21271   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  
  روزانه  21272   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  10  -  

  روزانه  21273   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21274  دانشگاه دامغان  9  -  

  روزانه  21275   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  21276   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد
  روزانه  21277   كرمانشاهيشگاه رازدان  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  روزانه  21278   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  21279  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  21280  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  21281   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   13  -  
  روزانه  21282  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  21283  دانشگاه شاهرود  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21284   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  
  روزانه  21285  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  21286  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  21287  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  21288  رازيدانشگاه ش  4  -  

  روزانه  21289   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  فقط زن
  روزانه  21290   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  فقط مرد

  روزانه  21291  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  21292  في شريدانشگاه صنعت  9  -  
  روزانه  21293  رازي شيدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  21294  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  
  روزانه  21295   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  21296  دانشگاه كاشان  12  -  
  روزانه  21297  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  21298   گرگان-ه گلستان دانشگا  2  -  
  روزانه  21299   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  

  روزانه  21300  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  21301  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط مرد

  روزانه  21302   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  روزانه  21303   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  
  روزانه  21304  دانشگاه مراغه  8  -  
  روزانه  21305  ريدانشگاه مال  5  -  
  روزانه  21306  اسوجيدانشگاه   7  -  
  روزانه  21307  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  21308  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21309   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   7  -  
  شبانه  21310   اراكدانشگاه  4  -  
  شبانه  21311  هيدانشگاه اروم  4  -  
  شبانه  21312  الميدانشگاه ا  3  -  

  شبانه  21313   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  21314   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  21315   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21316  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  21317  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   68صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( شيمي فيزيك - شيمي -1203 ادامه
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  21318  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  21319   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  

  شبانه  21320   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21321   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -  وزش محورشيوه آم -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21322  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  21323  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  21324  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  21325   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   11  -  
  شبانه  21326  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  21327  دانشگاه شاهرود  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21328  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  

  شبانه  21329   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  21330   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  21331   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  21332   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  21333  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  21334  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21335  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  شبانه  21336   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  21337  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  21338   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  21339   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  21340   بابلسر-دانشگاه مازندران   5  -  
  شبانه  21341   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  21342  دانشگاه مراغه  1  -  
  شبانه  21343  ريدانشگاه مال  4  -  
  شبانه  21344  اسوجيدانشگاه   6  -  
  شبانه  21345  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  21346  دزيدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21347   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21348   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21349   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21350   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21351  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21352  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21353   مركز اسداباد-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21354   مركز اسداباد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  م نورپيا  21355   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21356   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21357   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21358   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21359   مركز رزن-دانشگاه پيام نور   8  -  
  ام نورپي  21360   مركز رزن-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21361  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21362  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21363  رجاني مركز س-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21364  رجاني مركز س-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21365   شهرني مركز شاه-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21366   شهرني مركز شاه-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21367  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21368  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21369   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  م نورپيا  21370   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش ( شيمي آلي - شيمي -1203

  روزانه  21371  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  15  -  
  روزانه  21372  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  21373  هيدانشگاه اروم  19  -  
  روزانه  21374  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  21375  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  21376  الميدانشگاه ا  7  -  

  روزانه  21377   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  21378   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21379  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21380   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  
  روزانه  21381  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  21382   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   69صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  (آلي شيمي - شيمي -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21383  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  21384  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

  روزانه  21385   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  
  روزانه  21386   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  12  -  

  روزانه  21387   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21388  دانشگاه دامغان  15  -  

  روزانه  21389   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  21390   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد
  روزانه  21391   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  روزانه  21392   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  21393  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  21394  دانشگاه زنجان  16  -  
  روزانه  21395  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  21396   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   17  -  
  روزانه  21397  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  21398  روددانشگاه شاه  6  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21399  دانشگاه شهركرد  11  -  

  روزانه  21400  دانشگاه شهركرد  3  -  وزش محورشيوه آم
  روزانه  21401   تبريز-مدني اله  دانشگاه شهيد آيت  10  -  
  روزانه  21402  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  21403  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  21404  ان اهوازدانشگاه شهيد چمر  8  -  
  روزانه  21405  رازيدانشگاه ش  4  -  

  روزانه  21406   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  زنفقط 
  روزانه  21407   اصفهانيدانشگاه صنعت  10  -  فقط مرد

  روزانه  21408  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  21409  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  21410  في شري صنعتدانشگاه  6  -  
  روزانه  21411  رازي شيدانشگاه صنعت  5  -  يي دارويميرشته ش  دررشيپذ

  روزانه  21412   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  روزانه  21413  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  
  روزانه  21414   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  21415  دانشگاه كاشان  11  -  
  روزانه  21416  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  21417   رشت-دانشگاه گيالن   14  -  

  روزانه  21418  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط زن
  روزانه  21419  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد

  روزانه  21420   بابلسر-دانشگاه مازندران   17  -  
  روزانه  21421   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  
  روزانه  21422  دانشگاه مراغه  9  -  
  روزانه  21423   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  روزانه  21424  اسوجيدانشگاه   10  -  
  روزانه  21425  زديدانشگاه   7  -  
  نهروزا  21426  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21427   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   8  -  
  شبانه  21428  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  21429  هيدانشگاه اروم  5  -  
  شبانه  21430  الميدانشگاه ا  6  -  

  شبانه  21431   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  21432   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  21433   قزوين-) ره( خمينيالمللي امام دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21434  زيدانشگاه تبر  7  -  
  شبانه  21435  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  21436   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   3  -  

  شبانه  21437   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21438   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21439  دانشگاه دامغان  3  -  
  شبانه  21440   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  21441   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  21442  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  21443  دانشگاه زنجان  7  -  
  شبانه  21444  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  21445   زاهدان-بلوچستان دانشگاه سيستان و   14  -  
  شبانه  21446  دانشگاه شاهرود  12  -  
  شبانه  21447  دانشگاه شاهرود  5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21448  كرددانشگاه شهر  3  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   70صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  (آلي شيمي - شيمي -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  21449  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  21450  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  

  شبانه  21451   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط زن
  شبانه  21452   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط مرد
  شبانه  21453   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  21454   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  21455  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  21456  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  21457  ي طوسنيرالديص خواجه نيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  21458   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  21459  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  شبانه  21460   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  21461  دانشگاه كاشان  5  -  
  شبانه  21462   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  شبانه  21463   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  
  شبانه  21464   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  
  شبانه  21465  دانشگاه مراغه  1  -  
  شبانه  21466   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  شبانه  21467  اسوجيدانشگاه   7  -  
  شبانه  21468  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  21469  زديشگاه دان  7  -   آموزش محوروهيش

  نيمه حضوري  21470  هيدانشگاه اروم  15  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  پيام نور  21471   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21472   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21473  لي مركز اردب-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21474  لي مركز اردب- پيام نور دانشگاه  15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21475   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21476   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21477   مركز استهبان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21478   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21479   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21480   مركز بوشهر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21481   مركز بوشهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21482  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21483  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -  حورشيوه آموزش م

  پيام نور  21484  هيدري مركز تربت ح-يام نور دانشگاه پ  8  -  
  م نورپيا  21485  هيدري مركز تربت ح-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21486   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21487   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21488  جاني مركز دل-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21489  جاني مركز دل-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21490   مركز رامسر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21491   مركز رامسر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21492   مركز رودسر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21493   مركز رودسر-دانشگاه پيام نور   15  -  وزش محور آموهيش
  پيام نور  21494   مركز زنجان-گاه پيام نور دانش  8  -  

  پيام نور  21495   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21496  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21497  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21498  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21499  ني مركز قزو-نشگاه پيام نور دا  15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21500   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21501   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21502   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21503   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21504  كز مشهد مر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21505   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21506  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21507  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21508   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  21509   مركز همدان- نور دانشگاه پيام  15  -  شيوه آموزش محور
  للالم بين  21510  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  21511   رشت- دانشگاه گيالن  20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )2كد گرايش (فناوري اسانس  شيمي و -  شيمي-1203

  روزانه  21512  دانشگاه كاشان  7  -  ي آليمي شبيضرا با -ط مردفق
  شبانه  21513  دانشگاه كاشان  3  -  با ضرايب شيمي آلي - فقط مرد



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   71صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش ( شيمي معدني - شيمي -1203
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  اه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگ
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21514  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  12  -  
  روزانه  21515  دانشگاه اراك  3  -  
  روزانه  21516  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  21517  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  21518  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  21519  الميدانشگاه ا  5  -  

  روزانه  21520   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  وزانهر  21521   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  21522  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21523   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  انهروز  21524  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  21525   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  21526  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  21527   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   6  -  
  روزانه  21528   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  6  -  

  روزانه  21529   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21530  دانشگاه دامغان  15  -  

  روزانه  21531   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  21532   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد
  روزانه  21533   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  روزانه  21534   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  21535  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  21536  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  21537   زاهدان-تان دانشگاه سيستان و بلوچس  16  -  
  روزانه  21538  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  21539  دانشگاه شاهرود  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21540   تبريز-اله مدني  آيتدانشگاه شهيد   5  -  
  روزانه  21541  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  21542  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  21543  شهيد چمران اهوازدانشگاه   9  -  
  روزانه  21544  رازيدانشگاه ش  6  -  

  روزانه  21545   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط زن
  روزانه  21546   اصفهانيه صنعتدانشگا  5  -  فقط مرد

  روزانه  21547  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  21548  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  21549  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  21550  دانشگاه علم و صنعت ايران  17  -  
  روزانه  21551   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  21552   مشهديدانشگاه فردوس  7  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21553  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  21554  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  21555   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  

  روزانه  21556  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط زن
  روزانه  21557  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط مرد

  روزانه  21558   بابلسر-انشگاه مازندران د  5  -  
  روزانه  21559  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  21560  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  21561  زدياه دانشگ  10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21562   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   6  -  
  شبانه  21563  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  21564  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  21565  الميدانشگاه ا  4  -  

  شبانه  21566   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  21567   قزوين-) ره(مام خمينيالمللي ا دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  21568   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21569  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  21570  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  21571   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  

  شبانه  21572   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21573   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21574  دانشگاه دامغان  3  -  
  شبانه  21575   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  21576   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  21577  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  21578  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  21579   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   13  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   72صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  (معدني شيمي - شيمي -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  21580  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  21581  دانشگاه شاهرود  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21582  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  

  شبانه  21583   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  21584   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  21585   اصفهانيصنعتدانشگاه   2  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  21586   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  21587  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  21588  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  21589  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21590  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  شبانه  21591   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  21592   مشهديدانشگاه فردوس  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21593  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  21594   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  هشبان  21595   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  شبانه  21596  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  21597  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  21598  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21599   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21600   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21601   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21602  ركز اردكان م-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21603   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21604   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21605  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21606  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21607  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21608  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21609   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21610   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  يام نورپ  21611   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21612   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21613   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  21614   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  21615   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )4كد گرايش ( شيمي تجزيه - شيمي -1203
  روزانه  21616  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  15  -  
  روزانه  21617  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  21618  هيدانشگاه اروم  7  -  
  روزانه  21619  دانشگاه اصفهان  13  -  

  روزانه  21620  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  21621  الميدانشگاه ا  6  -  

  روزانه  21622   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   7  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  21623  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21624   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  21625  زيدانشگاه تبر  13  -  
  روزانه  21626   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  
  روزانه  21627   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  

  روزانه  21628   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  21629  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  21630  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  روزانه  21631   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  

  وزانهر  21632   تهرانيدانشگاه خوارزم  13  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  21633  دانشگاه دامغان  9  -  

  روزانه  21634   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  21635   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد
  روزانه  21636   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  روزانه  21637   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  21638  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  21639  ندانشگاه زنجا  12  -  
  روزانه  21640  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  21641   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   13  -  
  روزانه  21642  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  21643  دانشگاه شاهرود  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21644  دانشگاه شهركرد  4  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   73صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  (تجزيه شيمي - شيمي -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21645   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  5  -  
  روزانه  21646  د باهنر كرماندانشگاه شهي  9  -  
  روزانه  21647  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  21648  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  21649  رازيدانشگاه ش  10  -  

  روزانه  21650   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط زن
  روزانه  21651   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط مرد

  روزانه  21652  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  21653  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  21654  في شريدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  21655   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - يپرانرژ مواد كرديرو با
  روزانه  21656  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  
  روزانه  21657   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  21658  دانشگاه كاشان  7  -  
  زانهرو  21659  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  21660   رشت-دانشگاه گيالن   16  -  

  روزانه  21661  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  21662  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط مرد

  روزانه  21663   بابلسر-دانشگاه مازندران   14  -  
  روزانه  21664   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  
  روزانه  21665   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  3  -  
  روزانه  21666  اسوجيدانشگاه   10  -  
  روزانه  21667  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  21668  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  21669  ن زنجا-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   9  -  
  شبانه  21670  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  21671  هيدانشگاه اروم  3  -  
  شبانه  21672  الميدانشگاه ا  5  -  

  شبانه  21673   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  21674   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  21675   قزوين-) ره(المللي امام خميني يندانشگاه ب  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21676  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  21677   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  شبانه  21678  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  21679   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  21680   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  21681  دانشگاه دامغان  2  -  
  هشبان  21682   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  21683   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  21684  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  21685  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  21686  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  21687   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   11  -  
  شبانه  21688  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  21689  دانشگاه شاهرود  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21690  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  21691  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  

  شبانه  21692   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط زن
  شبانه  21693   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط مرد
  شبانه  21694   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  21695   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  21696  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  21697  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  21698  ي طوسنيرالديجه نص خوايدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  21699   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - يپرانرژ مواد كرديرو با
  شبانه  21700  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  شبانه  21701   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  21702  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  21703   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  شبانه  21704   بابلسر-دانشگاه مازندران   9  -  
  شبانه  21705   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  21706   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  1  -  
  شبانه  21707  اسوجيدانشگاه   7  -  
  شبانه  21708  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  21709  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  نيمه حضوري  21710  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   74صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  (تجزيهي  شيم- شيمي -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  پيام نور  21711   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21712   مركز ابهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21713  لي مركز اردب-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21714  لي مركز اردب-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21715   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21716   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21717  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21718  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21719   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21720  صفهان مركز ا-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  21721   مركز بم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21722   مركز بم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21723   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21724   مركز بهشهر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21725   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21726   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21727  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21728  ي مركز خو-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21729  جاني مركز دل-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21730  جاني مركز دل-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21731  )استان كرمان(آباد   مركز زنگي-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21732  )استان كرمان(آباد   مركز زنگي-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21733  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21734  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21735  رجانيركز س م-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21736  رجاني مركز س-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21737  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21738  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21739  ني مركز قزو-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21740  ني مركز قزو-ور دانشگاه پيام ن  15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21741   مركز قم-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  21742   مركز قم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  21743   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21744   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21745   مركز مرند-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21746   مركز مرند-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  21747   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21748   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  ام نورپي  21749   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -  

  پيام نور  21750   مركز همدان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  21751   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )5كد گرايش ( شيمي كاربردي -1203
  روزانه  21752  هيرومدانشگاه ا  4  -  

  روزانه  21753   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  21754  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  21755  ندانشگاه تهرا  5  -  
  روزانه  21756  دانشگاه دامغان  5  -  

  روزانه  21757   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  روزانه  21758  دانشگاه زنجان  3  -  
  روزانه  21759   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   13  -  
  روزانه  21760  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  

  روزانه  21761  في شريانشگاه صنعتد  8  -  انرژي مركز آب و مشترك با
  روزانه  21762   مالك اشتريدانشگاه صنعت  21  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان

  شبانه  21763  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  21764   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  21765  زيدانشگاه تبر  6  -  
  شبانه  21766  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  21767  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  21768  دانشگاه سمنان  9  -  
  شبانه  21769   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   11  -  
  شبانه  21770  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  

  شبانه  21771   مالك اشتريدانشگاه صنعت  12  -  فترچهانتهاي د شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  21772  رشت -دانشگاه گيالن   5  -  

  )6كد گرايش ( فيتوشيمي -1203
  روزانه  21773  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  21774   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   75صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش (شيمي فيتو -1203ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21775   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -  
  روزانه  21776  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  21777   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  روزانه  21778  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  21779   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  شبانه  21780   گرگان-دانشگاه گلستان   1  -  
  شبانه  21781  اسوجيدانشگاه   3  -  
  پيام نور  21782   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  21783   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )7كد گرايش  (يمي نانوش- نانويفناور  علوم و-1203

  روزانه  21784  دانشگاه اراك  5  -  
  نهروزا  21785  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  21786  دانشگاه اصفهان  11  -  
  روزانه  21787  زيدانشگاه تبر  8  -  
  روزانه  21788   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  
  روزانه  21789  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  21790  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  

  روزانه  21791  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  يميدانشكده ش ارائه در
  روزانه  21792  دانشگاه كاشان  9  -  

  روزانه  21793  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط زن
  روزانه  21794  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط مرد

  روزانه  21795   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  روزانه  21796  دانشگاه مراغه  8  -  
  روزانه  21797   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   4  -  
  شبانه  21798  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  21799  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  21800   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  شبانه  21801  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  21802  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  21803  دانشگاه مراغه  1  -  

  الملل بين  21804  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )8كد گرايش ( آموزش شيمي -1203

  روزانه  21805  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  شويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموز
  شبانه  21806  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  

  )9كد گرايش (ها   پيشرانه-1203
  روزانه  21807  )ع(مام حسيندانشگاه جامع ا  20  -  انتهاي دفترچه شرايط در -)نفر12( جامد و ) نفر8( عي مايها شرانهي پيها گرايش -فقط مرد

  روزانه  21808   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  روزانه  21809   مالك اشتريانشگاه صنعتد  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  21810   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان
  شبانه  21811   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در -محل تحصيل تهران

  )10كد گرايش (شيمي دريا  -  شيمي-1203
  روزانه  21812  دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  9  -  
  روزانه  21813  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  7  -  
  روزانه  21814   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  شبانه  21815  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  
  شبانه  21816   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  

  )11كد گرايش (شيمي پليمر  -  شيمي-1203
  روزانه  21817  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  21818  ه تهراندانشگا  4  -  
  روزانه  21819  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  21820   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  روزانه  21821   زنجان-پايه مركز تحصيالت تكميلي در علوم   4  -  
  شبانه  21822  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  21823  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  21824   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  

  )11كد گرايش (تكنولوژي پليمر   علوم و-1203
  روزانه  21825  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  14  -  با ضرايب شيمي پليمر

  )1كد گرايش ( فيزيك -1204
  روزانه  21826  دانشگاه اراك  8  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  21827  دانشگاه اراك  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21828  دانشگاه اراك  5  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21829  دانشگاه اراك  5  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21830  هيدانشگاه اروم  10  -  مولكولي وگرايش اتمي 

  روزانه  21831  هيگاه ارومدانش  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21832  هيدانشگاه اروم  6  -  گرايش نظري



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   76صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (فيزيك -1204ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  21833  هيدانشگاه اروم  6  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21834  دانشگاه اصفهان  21  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  21835  دانشگاه اصفهان  21  -  )حالت جامد( گرايش ماده چگال
  روزانه  21836  دانشگاه اصفهان  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21837  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - اي گرايش هسته

  روزانه  21838  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فيزيك اتمي مولكولي - فقط زن
  روزانه  21839  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  )نظري( ياديگرايش بن - فقط زن
  روزانه  21840  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  گرايش فيزيك نجومي - فقط زن
  روزانه  21841  )س(دانشگاه الزهرا  20  -  گرايش ماده چگال - فقط زن
  روزانه  21842   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - گرايش حالت جامد - فقط زن
  روزانه  21843   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - يمولكول  وي اتمشيگرا - فقط زن
  روزانه  21844   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - اي هسته شيگرا - فقط زن
  روزانه  21845   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - مولكولي گرايش اتمي و - فقط مرد
  روزانه  21846   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - گرايش حالت جامد - فقط مرد
  روزانه  21847   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -اي گرايش هسته - فقط مرد

  روزانه  21848   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد -گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21849  رجنديدانشگاه ب  5  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  21850  رجنديدانشگاه ب  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21851  رجنديدانشگاه ب  3  -  ياديگرايش ذرات بن

  روزانه  21852  رجنديدانشگاه ب  8  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21853  رجنديدانشگاه ب  5  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21854   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  گرايش اتمي ومولكولي
  روزانه  21855   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  21856   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  21857  زيدانشگاه تبر  5  -   پالسمانهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  21858  زيدانشگاه تبر  6  -   ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  روزانه  21859  زيدانشگاه تبر  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21860  زيدانشگاه تبر  10  -  )نظري( ياديگرايش فيزيك بن

  روزانه  21861  زيدانشگاه تبر  5  -  )كيزياخترف( يگرايش فيزيك نجوم
  روزانه  21862  زيدانشگاه تبر  3  -  اي گرايش هسته

و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش         روزانه  21863  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21864  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13  -  )حالت جامد( گرايش ماده چگال  پرورش

  روزانه  21865   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21866   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  21867   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  ها داني مهينظر  وياديگرايش ذرات بن
  روزانه  21868  دانشگاه تفرش  3  -  ها نظريه ميدان گرايش ذرات بنيادي و

  روزانه  21869  دانشگاه تفرش  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21870  دانشگاه تهران  4  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  21871  دانشگاه تهران  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21872  دانشگاه تهران  5  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21873  دانشگاه تهران  7  -  فيزيك نجومي گرايش گرانش و
  روزانه  21874  دانشگاه تهران  5  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21875  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - مولكولي گرايش اتمي و - فقط مرد
  روزانه  21876  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  12  -  انتهاي دفترچه شرايط در - اي گرايش هسته - فقط مرد

  روزانه  21877   سبزوار-زواري دانشگاه حكيم سب  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21878   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21879   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21880   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  21881   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21882   فارس بوشهرجيانشگاه خلد  4  -  يمولكول  وي اتمشيگرا

  روزانه  21883   تهرانيدانشگاه خوارزم  4  -   كرجليمحل تحص - ينظر زري لنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  21884   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   كرجليمحل تحص - پالسما - يمولكول  ويگرايش اتم

  روزانه  21885   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص - گرايش حالت جامد
  روزانه  21886   تهرانيوارزمدانشگاه خ  10  -   كرجليمحل تحص - ي نجومكيزي فشيگرا

  روزانه  21887  دانشگاه دامغان  9  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21888  دانشگاه دامغان  6  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21889  دانشگاه دامغان  4  -  )كيزياخترف( ي نجومكيزي فشيگرا
  روزانه  21890   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  گرايش اتمي مولكولي - فقط زن
  روزانه  21891  رمانشاه كيدانشگاه راز  4  -  گرايش حالت جامد - فقط زن
  روزانه  21892   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  )ينظر( ياديگرايش فيزيك بن - فقط زن
  روزانه  21893   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  اي گرايش هسته - فقط زن
  روزانه  21894   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  مولكولي گرايش اتمي و -فقط مرد
  روزانه  21895   كرمانشاهيدانشگاه راز  8  -  گرايش حالت جامد - فقط مرد
  روزانه  21896   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش ذرات بنيادي - فقط مرد
  روزانه  21897   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  )ينظر( ياديگرايش فيزيك بن - فقط مرد

  روزانه  21898  دانشگاه زنجان  11  -   اپتيكنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
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  روزانه  21899  دانشگاه زنجان  11  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد
  روزانه  21900  دانشگاه زنجان  11  -  گرايش فيزيك نجومي

شود خوابگاه داده نمي باشد سسات تهران ميؤدوره پژوهشي كه با همكاري م در/اي گرايش هسته   روزانه  21901  دانشگاه زنجان  3  -
  روزانه  21902  دانشگاه سمنان  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21903  دانشگاه سمنان  7  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21904  دانشگاه سمنان  7  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21905   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   9  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  21906   زاهدان-انشگاه سيستان و بلوچستان د  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  زانهرو  21907   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21908  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - )نظري( گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  21909  دانشگاه شاهرود  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21910  دانشگاه شاهرود  7  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21911  دانشگاه شاهرود  14  -  اي گرايش هسته
  نهروزا  21912  دانشگاه شاهرود  4  -  )پالسما( يمو لكول  وي اتمشيگرا
  روزانه  21913  گاه شاهروددانش  6  -   آموزش محوروهيش - )پالسما( يمو لكول  وي اتمشيگرا

  روزانه  21914  دانشگاه شهركرد  5  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21915  دانشگاه شهركرد  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21916  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكولي گرايش اتمي و - شيوه آموزش محور
  روزانه  21917  دانشگاه شهركرد  3  -  جامدگرايش حالت  - شيوه آموزش محور
  روزانه  21918   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  5  -  اطالعات كوانتومي زمينه محاسبات و

  روزانه  21919   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  )هاي پيچيده سيستم - ذرات بنيادي( فيزيك نظري
  روزانه  21920   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  4  -  گرايش اتمي ومولكولي زمينه اپتيك وليزر

  روزانه  21921   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  )پالسما( مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21922   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21923   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  5  -  فيزيك نجومي گرايش گرانش و

  روزانه  21924  رماندانشگاه شهيد باهنر ك  2  -  كيناميزمينه ژئود
  روزانه  21925  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  21926  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  21927  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  گرايش فيزيك ذرات بنيادي

  روزانه  21928  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  گرانش و نجوم كيزيگرايش ف
  روزانه  21929  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  اي هستهگرايش 
  روزانه  21930  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  يرخطي غكيناميد  ودهيچي پيها ستميزمينه س

  روزانه  21931  هشتيدانشگاه شهيد ب  7  -   ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  21932  دانشگاه شهيد بهشتي  7  -  ها نظريه ميدان گرايش ذرات بنيادي و
  روزانه  21933  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  21934  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -   پالسمانهيزم  دريمولكول  وي اتمشيگرا
  روزانه  21935  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  لت جامد حاشيگرا

  روزانه  21936  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21937  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  گرايش بنيادي

  روزانه  21938  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  ي تجربنهيزم در گرايش حالت جامد
  روزانه  21939  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  21940  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  )ي نظرنهيزم در(  حالت جامدشيگرا
  روزانه  21941  رازيدانشگاه ش  6  -  )اپتك وليزر( يمولكول  ويگرايش اتم

  روزانه  21942  رازيدانشگاه ش  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21943  رازيدانشگاه ش  9  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21944  رازيدانشگاه ش  9  -  )كيهان شناسي اخترفيزيك و( گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21945  رازيدانشگاه ش  3  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21946  هي اروميدانشگاه صنعت  2  -   حالت جامدشيگرا - فقط زن
  روزانه  21947  هي اروميدانشگاه صنعت  2  -   حالت جامدشيگرا - فقط مرد
  روزانه  21948   اصفهانيعتدانشگاه صن  6  -  گرايش ذرات بنيادي - فقط زن
  روزانه  21949   اصفهانيدانشگاه صنعت  13  -  گرايش ماده چگال - فقط زن
  روزانه  21950   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  اي گرايش هسته - فقط زن
  روزانه  21951   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش ذرات بنيادي - فقط مرد
  روزانه  21952   اصفهانيدانشگاه صنعت  13  -  گرايش ماده چگال - فقط مرد
  روزانه  21953   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  اي گرايش هسته - فقط مرد

  نهروزا  21954  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  هاي باال  انرژينهيزم
  روزانه  21955  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  ي شناسهاني كي مهندسنهيزم

  روزانه  21956  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  روزانه  21957  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  گرايش ماده چگال

  روزانه  21958  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  محاسباتي
  روزانه  21959   بابليدانشگاه صنعت  5  -  پالسما و زريزمينه ل مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  21960   بابليدانشگاه صنعت  4  -  گرايش بنيادي

  روزانه  21961  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21962  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  8  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21963  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  10  -   پالسمانهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  روزانه  21964  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  گرايش حالت جامد
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  روزانه  21965  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  ها نظريه ميدان گرايش ذرات بنيادي و
  روزانه  21966  في شريدانشگاه صنعت  25  -  

  روزانه  21967  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21968  يراندانشگاه علم و صنعت ا  14  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21969   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21970   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  )كيزي نانوفنهيزم با( گرايش حالت جامد
  روزانه  21971   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21972   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  21973   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21974  دانشگاه قم  4  -  يمولكول  وي اتمشيگرا - فقط زن
  روزانه  21975  دانشگاه قم  4  -  ي نجومكيزي فشيگرا - فقط زن
  روزانه  21976  دانشگاه قم  6  -  يادي ذرات بنشيگرا - فقط مرد
  زانهرو  21977  دانشگاه قم  7  -   ماده چگالشيگرا - فقط مرد

  روزانه  21978  دانشگاه كاشان  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21979  دانشگاه كاشان  5  -  اي گرايش هسته

  روزانه  21980  دانشگاه كاشان  4  -  يمولكول  وي اتمشيگرا
  روزانه  21981  دانشگاه كاشان  7  -  يادي ذرات بنشيگرا

  روزانه  21982  دانشگاه كردستان  13  -  )نظري (ياديگرايش بن
  روزانه  21983  دانشگاه كردستان  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  21984   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  21985   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  اي هسته شيگرا

  روزانه  21986   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  روزانه  21987   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  )نظري( ياديگرايش بن
  روزانه  21988   رشت-دانشگاه گيالن   17  -  الت جامدگرايش ح

  روزانه  21989   رشت-نشگاه گيالن دا  5  -  اي گرايش هسته
  روزانه  21990  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط زن
  روزانه  21991  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  مولكولي گرايش اتمي و - فقط زن
  روزانه  21992  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  گرايش حالت جامد - فقط زن

  روزانه  21993  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5   مردفقط
  روزانه  21994  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  مولكولي گرايش اتمي و - فقط مرد
  روزانه  21995  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  گرايش حالت جامد - فقط مرد

  روزانه  21996   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  21997   بابلسر-دانشگاه مازندران   12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  21998   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  21999   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  22000   بابلسر-دانشگاه مازندران   10  -  اي گرايش هسته
  روزانه  22001   اردبيل-بيلي دانشگاه محقق ارد  8  -  حالت جامد

  روزانه  22002   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   20  -  )نظري( گرايش بنيادي
  روزانه  22003   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  اي گرايش هسته

  روزانه  22004  ريدانشگاه مال  8  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  22005  شابوريدانشگاه ن  6  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  22006  شابوريدانشگاه ن  6  -  اي هسته شيگرا

  روزانه  22007   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  5  -   ليزرنهيزم  دريمولكول  ويگرايش اتم
  روزانه  22008   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  15  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  22009  اسوجيدانشگاه   6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  22010  زديدانشگاه   7  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  22011  زديدانشگاه   10  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  22012  زديدانشگاه   7  -  ياديگرايش ذرات بن
  روزانه  22013  زديدانشگاه   6  -  اي هسته شيگرا

  روزانه  22014  زديدانشگاه   10  -  آموزش محور شيوه - ي مولكوليگرايش اتم
  روزانه  22015  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  روزانه  22016  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش - ياديگرايش ذرات بن
  روزانه  22017  زديدانشگاه   11  -   آموزش محوروهيش - اي هستهگرايش 

  روزانه  22018  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  10  -   اپتيك ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  22019   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   27  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد

  روزانه  22020   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   5  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22021  دانشگاه اراك  4  -  ي مولكوليگرايش اتم

  شبانه  22022  دانشگاه اراك  6  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22023  دانشگاه اراك  3  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22024  دانشگاه اراك  3  -  اي گرايش هسته
  شبانه  22025  هيدانشگاه اروم  5  -  وليمولك گرايش اتمي و

  شبانه  22026  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22027  هيدانشگاه اروم  2  -  گرايش نظري
  شبانه  22028  هيدانشگاه اروم  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22029  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهي ش-)ينظر( يادي بنشي گرا-فقط زن 
  شبانه  22030  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  محور آموزش وهيش - يمولكول  وي اتمشيگرا - فقط زن
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  )1كد گرايش  (فيزيك -1204ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
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 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  22031  )س(دانشگاه الزهرا  3  -   آموزش محوروهيش - ي نجومكيزي فشيگرا -زنفقط 
  شبانه  22032   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  22033   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - گرايش حالت جامد
  شبانه  22034   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - گرايش فيزيك نجومي

  شبانه  22035   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - اي گرايش هسته
  شبانه  22036   قزوين-) ره(المللي امام خميني شگاه بيندان  5  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  22037   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22038   قزوين-) ره(ام خمينيالمللي ام دانشگاه بين  3  -   حالت جامدشيگرا

  شبانه  22039   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  22040   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  شبانه  22041   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش -ي نجومكيزيگرايش ف
  شبانه  22042  زيدانشگاه تبر  1  -   پالسمانهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  نهشبا  22043  زيدانشگاه تبر  3  -   ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  شبانه  22044  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22045  زيدانشگاه تبر  4  -  )نظري( ياديگرايش فيزيك بن
  شبانه  22046  زيدانشگاه تبر  2  -  )كيزياخترف( ينجومگرايش فيزيك 
  شبانه  22047  زيانشگاه تبرد  1  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22048  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22049  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  )حالت جامد( گرايش ماده چگال

  شبانه  22050  دانشگاه تهران  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  22051  دانشگاه تهران  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22052  دانشگاه تهران  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22053  دانشگاه تهران  4  -  فيزيك نجومي گرايش گرانش و
  شبانه  22054  دانشگاه تهران  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22055   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22056   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22057   سبزوار- دانشگاه حكيم سبزواري  2  -  اي گرايش هسته
  شبانه  22058   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   تهرانليمحل تحص - پالسما – يمولكول  ويگرايش اتم

  شبانه  22059   تهرانيگاه خوارزمدانش  5  -   كرجليمحل تحص - زري لنهيزم  دريمولكول  وي اتمشيگرا
  شبانه  22060   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص -  حالت جامدشيگرا
  شبانه  22061   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص - ي نجومكيزي فشيگرا

  شبانه  22062  دانشگاه دامغان  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22063  دانشگاه دامغان  2  -  )كيزياخترف( ي نجومكيزيف شيگرا
  شبانه  22064  دانشگاه دامغان  2  -  اي هسته شيگرا

  شبانه  22065   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش حالت جامد - فقط زن
  شبانه  22066   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  )ينظر( ياديگرايش فيزيك بن - فقط زن
  شبانه  22067   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  مولكولي  اتمي وشيگرا - فقط زن
  شبانه  22068   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش حالت جامد - فقط مرد
  شبانه  22069   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  )نظري(ياديگرايش فيزيك بن - فقط مرد

  شبانه  22070  دانشگاه زنجان  5  -   اپتيكنهيزم ي درمولكول گرايش اتمي و
  شبانه  22071  دانشگاه زنجان  5  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد

  شبانه  22072  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش فيزيك نجومي
شود خوابگاه داده نمي باشد سسات تهران ميؤدوره پژوهشي كه با همكاري م در/اي گرايش هسته   شبانه  22073  دانشگاه زنجان  2  -

  شبانه  22074  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22075  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22076  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22077   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  22078  اهدان ز-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22079   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22080  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در - )نظري( گرايش فيزيك بنيادي
  شبانه  22081  دانشگاه شاهرود  6  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22082  دانشگاه شاهرود  4  -  ديگرايش ذرات بنيا

  شبانه  22083  دانشگاه شاهرود  6  -  اي گرايش هسته
  شبانه  22084  دانشگاه شاهرود  2  -  )پالسما( يمو لكول  وي اتمشيگرا
  شبانه  22085  دانشگاه شاهرود  5  -   آموزش محوروهيش - )پالسما( يمو لكول  وي اتمشيگرا

  شبانه  22086  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  22087  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22088  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكولي گرايش اتمي و - شيوه آموزش محور
  شبانه  22089  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

  شبانه  22090  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  كيناميزمينه ژئود
  شبانه  22091  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  گرايش فيزيك بنيادي

  شبانه  22092  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرانش  نجوم وكيزيگرايش ف
  شبانه  22093  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  يمولكول  وي اتمشيگرا

  انهشب  22094  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  22095  وازدانشگاه شهيد چمران اه  2  -  ي تجربنهيزم در گرايش حالت جامد

  شبانه  22096  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  گرايش فيزيك بنيادي
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  2جدول شماره   80صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (فيزيك -1204ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  22097   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش ذرات بنيادي - فقط زن
  شبانه  22098   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش ماده چگال - فقط زن
  شبانه  22099   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  اي گرايش هسته - فقط زن
  شبانه  22100   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش ذرات بنيادي - دفقط مر
  شبانه  22101   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش ماده چگال - فقط مرد
  شبانه  22102   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  اي گرايش هسته - فقط مرد
  شبانه  22103   اصفهانيشگاه صنعتدان  2  -   شيوه آموزش محور- گرايش ذرات بنيادي - فقط زن
  هشبان  22104   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش ماده چگال - فقط زن
  شبانه  22105   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - اي گرايش هسته - فقط زن
  شبانه  22106   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش ذرات بنيادي - فقط مرد
  شبانه  22107  هان اصفيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش ماده چگال - فقط مرد
  شبانه  22108   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - اي گرايش هسته - فقط مرد

  شبانه  22109  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  زمينه فيزيك محاسباتي در
  شبانه  22110  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  هاي باال  انرژينهيزم
  شبانه  22111  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  ي شناسهاني كيهندس منهيزم

  شبانه  22112  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  شبانه  22113  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  گرايش فيزيك بنيادي

  شبانه  22114   بابليدانشگاه صنعت  2  -  پالسما و زريزمينه ل مولكولي در گرايش اتمي و
  شبانه  22115   بابليدانشگاه صنعت  2  -  گرايش بنيادي

  شبانه  22116  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22117  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22118  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  زش محور آمووهيش -  حالت جامدشيگرا
  شبانه  22119  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  8  -   آموزش محوروهيش - اي هسته شيگرا

  نهشبا  22120  في شريدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  22121  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  22122  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22123   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22124   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  )كيزي نانوفنهيزم با( گرايش حالت جامد
  شبانه  22125   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22126   مشهديدانشگاه فردوس  1  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22127   مشهديدانشگاه فردوس  1  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22128  دانشگاه كاشان  3  -  ش حالت جامدگراي
  شبانه  22129   كاشاندانشگاه  3  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22130  دانشگاه كاشان  2  -  يمولكول  وي اتمشيگرا
  شبانه  22131  دانشگاه كاشان  3  -  يادي ذرات بنشيگرا

  شبانه  22132   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22133   گرگان-دانشگاه گلستان   1  -  اي هسته شيگرا

  شبانه  22134   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  شبانه  22135   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  )نظري (ياديگرايش بن

  شبانه  22136   رشت-دانشگاه گيالن   7  -   جامدگرايش حالت
  شبانه  22137   رشت- گيالن دانشگاه  3  -  اي گرايش هسته
  شبانه  22138   بابلسر-دانشگاه مازندران   5  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  22139   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22140   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  22141   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  22142   بابلسر-مازندران دانشگاه   4  -  اي گرايش هسته
  شبانه  22143   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  حالت جامد

  شبانه  22144   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  )نظري( گرايش بنيادي
  شبانه  22145   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  اي گرايش هسته

  شبانه  22146  ريدانشگاه مال  5  -  مد حالت جاشيگرا
  شبانه  22147  رشابويدانشگاه ن  5  -   حالت جامدشيگرا
  شبانه  22148  شابوريدانشگاه ن  5  -  اي هسته شيگرا

  شبانه  22149  اسوجيدانشگاه   4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22150  زديدانشگاه   4  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  22151  زديدانشگاه   5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  22152  زديدانشگاه   3  -  ياديگرايش ذرات بن

  شبانه  22153  زديدانشگاه   3  -  اي هسته شيگرا
  شبانه  22154  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - ي مولكوليگرايش اتم

  شبانه  22155  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد
  شبانه  22156  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - ياديگرايش ذرات بن

  شبانه  22157  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - اي هستهگرايش 
  پيام نور  22158  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  22159  هي مركز اروم-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد
  پيام نور  22160   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  22161   مركز اهواز-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  پيام نور  22162  زي مركز تبر-ر دانشگاه پيام نو  8  -  يادي بنكيزيگرايش ف
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  پيام نور  22163  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يادي بنكيزيگرايش ف
  پيام نور  22164   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  22165   مركز تهران- پيام نور دانشگاه  8  -  گرايش فيزيك نجومي
  پيام نور  22166   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  پيام نور  22167   مركز تهران-اه پيام نور دانشگ  15  -   آموزش محوروهيش - ي نجومكيزيگرايش ف
  پيام نور  22168  )واحد پرند( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  22169  )واحد پرند( مركز تهران - نور دانشگاه پيام  15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  م نورپيا  22170  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  يملكول  ويگرايش اتم
  پيام نور  22171  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  22172  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يملكول  ويگرايش اتم
  پيام نور  22173  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  پيام نور  22174  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   8  -  اي گرايش هسته
  پيام نور  22175  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - اي گرايش هسته

  پيام نور  22176   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  22177   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  اي گرايش هسته

  پيام نور  22178   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد
  پيام نور  22179   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  موزش محور آوهيش - اي گرايش هسته

  پيام نور  22180  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  22181  اندوابي مركز م-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش حالت جامد

  غيرانتفاعي  22182   مشهد- خيام مؤسسه غيرانتفاعي  18  -  
  نتفاعيغيرا  22183  زنجان-رازي  صوفي مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن  18  -  گرايش فيزيك نجومي

  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1204
  روزانه  22184  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب فيزيك - گرايش راكتور
  روزانه  22185  دانشگاه اصفهان  4  -  يب فيزيكبا ضرا - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  22186  دانشگاه اصفهان  3  -  با ضرايب فيزيك - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  22187  دانشگاه اصفهان  3  -   شيوه آموزش محور- با ضرايب فيزيك -گرايش راكتور
  روزانه  22188  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب فيزيك - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  22189  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب فيزيك -اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  22190  گاه شهيد بهشتيدانش  6  -  با ضرايب فيزيك - گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  22191  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  با ضرايب فيزيك - گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  22192  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  كيزي فبيضرا با -  راكتورشيگرا

  روزانه  22193  رازيدانشگاه ش  2  -  با ضرايب فيزيك - گرايش پرتوپزشكي
  روزانه  22194  رازيدانشگاه ش  2  -  با ضرايب فيزيك - گرايش راكتور

  روزانه  22195  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  با ضرايب فيزيك - گرايش پرتوپزشكي
  روزانه  22196  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  كبا ضرايب فيزي - گرايش راكتور

  روزانه  22197  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب فيزيك - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  22198  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب فيزيك - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  22199  في شريدانشگاه صنعت  3  -  ي پرتوپزشكشيگرا
  روزانه  22200  في شريدانشگاه صنعت  2  -  راكتور ي مهندسشيگرا

يضوابط دانـشكده مهندسـ     با - كيزي ف بيضرا با
 متفــاوت بــا كدرشــتهيبرنامــه درســ بــا(ي انــرژ
  روزانه  22201  في شريدانشگاه صنعت  3  - ها زوتوپيا ويراد و پرتوها  كاربردشيگرا  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يامتحان

  شبانه  22202  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در(با ضرايب فيزيك /اي گرايش گداخت هسته
  شبانه  22203  ريركبي امينعتدانشگاه ص  2  -  با ضرايب فيزيك - پرتوها گرايش كاربرد

  )1كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1204
  روزانه  22204  في شريدانشگاه صنعت  1  -   محيط زيست-ي  انرژشيگرا
  روزانه  22205  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي انرژيها ستمي سشيگرا

بـا (ي   انـرژ  يضوابط دانشكده مهندس   با – كيزي ف بيضرا با
ــ ــه درس ــايبرنام ــاوت ب ــان  متف ــته امتح ــدرك )يكدرش م

  روزانه  22206  في شريدانشگاه صنعت  1  -  يرژ انيها ي فناورشيگرا  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص فارغ
  )1كد گرايش ( مهندسي پالسما -1204

  روزانه  22207  زيدانشگاه تبر  4  -  كيزي فبيباضرا
  روزانه  22208   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  7  -  كيزيبا ضرايب ف
  روزانه  22209  انشگاه شهيد بهشتيد  15  -  كيزيبا ضرايب ف

  شبانه  22210  زيدانشگاه تبر  2  -  كيزي فبيضرا با
  )1كد گرايش (ير  پذهاي تجديد  مهندسي انرژي-1204

  روزانه  22211  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب فيزيك
  روزانه  22212  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب فيزيك

  )2كد گرايش ( نانوفيزيك -  نانويفناور  علوم و-1204
  روزانه  22213  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  22214  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  22215  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  22216  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  22217   تهرانيدانشگاه خوارزم  4  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  22218   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  22219   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  22220  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  22221   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  روزانه  22222  دانشگاه شاهرود  6  -  

  روزانه  22223   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   82صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش ( نانوفيزيك -  نانويفناور  علوم و-1204ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  22224  دانشگاه كاشان  8  -  
  روزانه  22225  آباد  خرم- لرستان دانشگاه  4  -  فقط زن
  روزانه  22226  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  4  فقط مرد

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   5  -  كرمان  ماهان درتي سايمحل برگزار
  روزانه  22227   كرمان-يطي مح

  روزانه  22228   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   7  -  
  شبانه  22229  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  22230   تهرانيدانشگاه خوارزم  3  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  22231  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  22232   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  
  شبانه  22233  دانشگاه شاهرود  3  -  

  شبانه  22234   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  22235  دانشگاه كاشان  3  -  

  )3كد گرايش ( آموزش فيزيك -1204
  روزانه  22236  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  10  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  شبانه  22237  ربيت دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه ت  3  -  
  )1كد گرايش ( فوتونيك -1205

  روزانه  22238  زيدانشگاه تبر  4  -   الكترونيكگرايش
  روزانه  22239  زي تبردانشگاه  5  -  گرايش مخابرات

  روزانه  22240  زيدانشگاه تبر  6  -  كيزي فشيگرا
  روزانه  22241   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  فيزيك - فوتونيك

  روزانه  22242   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  مخابرات گرايش الكترونيك و
  روزانه  22243   تهرانيدانشگاه خوارزم  4  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  22244   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  روزانه  22245  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  22246  دانشگاه شهيد بهشتي  40  -  

  روزانه  22247  رازي شي صنعتدانشگاه  6  -  كيزي فشيگرا
  روزانه  22248  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  روزانه  22249  دانشگاه كاشان  2  -  
  روزانه  22250   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  روزانه  22251   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  4  -  
  روزانه  22252   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   14  -  

  شبانه  22253  زيدانشگاه تبر  1  -  گرايش الكترونيك
  شبانه  22254  زيدانشگاه تبر  2  -  گرايش مخابرات

  شبانه  22255  زيدانشگاه تبر  3  -  كيزي فشيگرا
  شبانه  22256   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  مخابرات گرايش الكترونيك و

  شبانه  22257   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  3  -  گرايش فيزيك
  شبانه  22258   تهرانيخوارزمدانشگاه   3  -   كرجليمحل تحص

  شبانه  22259   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  
  شبانه  22260  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  22261  نشگاه علم و صنعت ايراندا  2  -  
  شبانه  22262  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  22263   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  

  )2كد گرايش ( مهندسي الكترواپتيك -1205
  روزانه  22264   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - گرايش اپتوالكترونيك

  روزانه  22265   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - گرايش ليزر
  شبانه  22266   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در -ن شهرشاهي - محل تحصيل اصفهان - گرايش اپتوالكترونيك

  شبانه  22267   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - گرايش ليزر
  )1كد گرايش (ملكولي  علوم سلولي و -شناسي  زيست -1206

  روزانه  22268  ندسي ژنتيك و زيست فناوريپژوهشگاه ملي مه  30  -  
  روزانه  22269  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  5  -  ي كشاورزي فناورستيگروه ز نامه در پايان

  روزانه  22270  دانشگاه اصفهان  11  -  
  روزانه  22271  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  22272  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  فترچهانتهاي د شرايط در - فقط مرد
  روزانه  22273  فارس بوشهر جيدانشگاه خل  3  -  

  روزانه  22274   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  22275   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  22276   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد

  روزانه  22277   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  10  -  
  روزانه  22278  رازيدانشگاه ش  8  -  
  روزانه  22279  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  22280   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  22281  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  22282   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  روزانه  22283   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   7  -  
  شبانه  22284  دانشگاه تهران  3  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   83صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ملكولي  علوم سلولي و - زيست شناسي -1206ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  لاو  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  22285   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  22286   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  22287   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  22288   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  22289   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  شبانه  22290   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  

  غيرانتفاعي  22291  )غيرانتفاعي( تهران -لم و فرهنگ دانشگاه ع  18  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  22292   ميمه-مؤسسه غيرانتفاعي نوردانش   18  -  

  الملل بين  22293  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  22294   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )1كد گرايش ) (نانوبيوتكنولوژي(  ريززيست فناوري-1206
  روزانه  22295  دانشگاه اصفهان  5  -  ملكولي  علوم سلولي وبيضرا با

  وزانهر  22296  دانشگاه مراغه  4  -  يكروبي مشيگرا
  شبانه  22297  دانشگاه اصفهان  5  -  ملكولي  علوم سلولي وبيضرا با

  شبانه  22298  دانشگاه مراغه  1  -  يكروبي مشيگرا
  )2د گرايش ك(ژنتيك  - زيست شناسي -1206

  روزانه  22299  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  22300  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  22301  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  22302   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  22303   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  22304  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  22305   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  روزانه  22306  دانشگاه شهركرد  9  -  

  روزانه  22307  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  22308  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  

  روزانه  22309  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  هاي پژوهشي انساني گياهي زمينه
  روزانه  22310  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  22311   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  روزانه  22312  زديدانشگاه   6  -  
  روزانه  22313  زديدانشگاه   11  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  22314  دانشگاه اراك  1  -  
  شبانه  22315  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  22316   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  22317  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  22318   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  شبانه  22319  دانشگاه شهركرد  3  -  

  شبانه  22320  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  22321  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  22322  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  22323   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  22324  زديه دانشگا  3  -  
  شبانه  22325  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  22326   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  22327   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )3كد گرايش (ميكروبيولوژي  -ي  زيست شناس-1206
  روزانه  22328  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  22329  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  22330  الميدانشگاه ا  5  -  
  روزانه  22331  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  22332  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  22333   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  22334  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  22335  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  روزانه  22336  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  يقارچ شناس  ويميوشيب روس،يو ،يطي محي پژوهشيها نهيزم
  روزانه  22337  انشگاه شهيد چمران اهوازد  7  -  
  روزانه  22338   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  22339   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  شبانه  22340  الميشگاه ادان  4  -  
  شبانه  22341  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  22342  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  22343   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  22344  دانشگاه شاهد  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  22345  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  
  شبانه  22346  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  يقارچ شناس  ويميوشيب روس،يو ،يطي محي پژوهشيها نهيزم
  شبانه  22347   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
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  )3كد گرايش (ي  ميكروبيولوژ- زيست شناسي -1206ادامه 
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 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  22348   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  )4كد گرايش (بيوشيمي  - زيست شناسي -1206

  روزانه  22349  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  22350  هيدانشگاه اروم  3  -  
  روزانه  22351  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  22352  )س(نشگاه الزهرادا  -  6  فقط زن
  روزانه  22353  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  22354   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  روزانه  22355  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  22356   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  

  روزانه  22357   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   كرجليصمحل تح
  روزانه  22358   كرمانشاهيازدانشگاه ر  2  -  فقط زن
  روزانه  22359   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  22360   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  روزانه  22361  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  22362  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  22363   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  22364   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  22365   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  لتحصيلي بيوشيمي بالينيا مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  22366   گرگان-شگاه گلستان دان  2  -  
  روزانه  22367   رشت-دانشگاه گيالن   9  -  
  روزانه  22368   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   4  -  
  شبانه  22369  هيدانشگاه اروم  1  -  
  شبانه  22370  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  22371  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  22372  زوار سب-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  

  شبانه  22373   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  22374   تهرانيدانشگاه خوارزم  4  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  22375   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  22376   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  22377   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  22378   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  شبانه  22379  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  22380  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  22381   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  22382   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  22383   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  التحصيلي بيوشيمي باليني مدرك فارغ عنوان رشته و

  شبانه  22384   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  22385   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  پيام نور  22386   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22387   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  22388  ركز تفت م-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22389   مركز تفت-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  22390   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22391   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  22392   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22393  كز مشهد مر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  22394   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي   18  -  

  )4كد گرايش  (ي علوم قانون-1206
شـرايط در   - يميوشي ب بيضرا با -  اطالعات ستيز  و ي اطالعات يمي ش يها گرايش - فقط مرد 

  روزانه  22395  دانشكده اطالعات  -  19  انتهاي دفترچه
  )5كد گرايش (وفيزيك بي - زيست شناسي -1206

  روزانه  22396  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  22397   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  22398  دانشگاه تهران  2  -  

  روزانه  22399  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب بيوشيمي
  روزانه  22400   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   13  -  با ضرايب بيوشيمي

  شبانه  22401  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  22402  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  22403  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب بيوشيمي
  )6كد گرايش  (يكروبي مشيگرا )يوتكنولوژيب(  زيست فناوري-1206

  روزانه  22404  دانشگاه اصفهان  14  -  گرايش ميكروبي
  روزانه  22405  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور - گرايش ميكروبي

  روزانه  22406  )س(دانشگاه الزهرا  -  9  گرايش ميكروبي - فقط زن
  روزانه  22407  دانشگاه تهران  6  -  گرايش ميكروبي )بيوتكنولوژي( نام رشته زيست فناوري

  روزانه  22408  دانشگاه تهران  6  - نيفنون نو و  دانشكده علومليمحل تحص/گرايش ميكروبي )بيوتكنولوژي( فناورينام رشته زيست 
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  )6كد گرايش  (يكروبي مشيگرا )يوتكنولوژيب(  زيست فناوري-1206ادامه 
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 كد محل  صيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تح
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  22409  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  22410  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش ميكروبي

  روزانه  22411  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  22412  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  22413   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  دفترچه  انتهاي در  شرايط/رانته تحصيل محل/التحصيلي بيوتكنولوژي مولكولي مدرك فارغ عنوان رشته و
  روزانه  22414   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  

  شبانه  22415  دانشگاه تهران  5  -  گرايش ميكروبي )بيوتكنولوژي( نام رشته زيست فناوري
  شبانه  22416  دانشگاه تهران  5  - نيوفنون نو  دانشكده علومليمحل تحص/گرايش ميكروبي )بيوتكنولوژي( نام رشته زيست فناوري

  شبانه  22417  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  22418  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط درانتهاي دفترچه - گرايش ميكروبي

  شبانه  22419  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  22420  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  22421   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  دفترچه  انتهاي در  شرايط/تهران تحصيل محل/التحصيلي بيوتكنولوژي مولكولي مدرك فارغ عنوان رشته و
  شبانه  22422   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  پيام نور  22423   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  يكروبي مشيگرا
  پيام نور  22424   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور - يكروبي مشيگرا

  غيرانتفاعي  22425   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي   18  -  يكروبيگرايش م
  غيرانتفاعي  22426   ميمه-مؤسسه غيرانتفاعي نوردانش   18  -  

  )6 گرايش كد( زيست فناوري دريا -1206
  روزانه  22427   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  يبا ضرايب زيست فناور
  روزانه  22428  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  3  -  يبا ضرايب زيست فناور
  شبانه  22429  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  يبا ضرايب زيست فناور

  )1كد گرايش (رياضي   آمار-1207
  روزانه  22430  دانشگاه اصفهان  13  -  

  روزانه  22431  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  22432  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  22433   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  22434  زيدانشگاه تبر  9  -  
  روزانه  22435   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  روزانه  22436  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  22437   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  

  روزانه  22438   تهرانيدانشگاه خوارزم  6  -   تهرانليمحل تحص
  روزانه  22439   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  22440   كرمانشاهيدانشگاه راز  12  -  فقط مرد

  روزانه  22441  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  22442  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  22443   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  روزانه  22444  دانشگاه شاهرود  12  -  

  روزانه  22445  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  22446  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  22447  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  22448  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  22449  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  22450  رازيدانشگاه ش  14  -  

  روزانه  22451   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  22452   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد

  روزانه  22453  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  22454  رجندي بيدانشگاه صنعت  2  -  

  روزانه  22455  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  22456  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  22457  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  روزانه  22458   مشهديدانشگاه فردوس  14  -  
  روزانه  22459  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  22460   گرگان-دانشگاه گلستان   5  -  
  روزانه  22461   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  روزانه  22462   رشت-دانشگاه گيالن   9  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  22463  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط زن
  روزانه  22464  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد

  روزانه  22465   بابلسر-دانشگاه مازندران   8  -  
  روزانه  22466   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  
  روزانه  22467  اسوجيدانشگاه   5  -  
  روزانه  22468  زديدانشگاه   10  -  
  روزانه  22469  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  22470  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  22471  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  22472   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
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  شبانه  22473   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  22474  زيگاه تبردانش  3  -  
  شبانه  22475   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  شبانه  22476  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  22477   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  22478   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  شبانه  22479  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  22480   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  22481  دانشگاه شاهرود  4  -  

  شبانه  22482  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  22483  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  22484  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  22485  رازيدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  22486   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  22487   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط مرد
  شبانه  22488   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  22489   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  22490  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  22491  رجندي بيدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  22492  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  22493  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  22494  اندانشگاه علم و صنعت اير  4  -  
  شبانه  22495   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  22496   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  22497   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  شبانه  22498   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  
  شبانه  22499   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  
  شبانه  22500  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  22501  زديدانشگاه   4  -  
  انهشب  22502  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  22503  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  22504  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  22505   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22506   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  22507  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22508  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  22509   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  22510   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  حورشيوه آموزش م
  غيرانتفاعي  22511   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي البرز   18  -  التحصيلي آمار مدرك فارغ عنوان رشته و

  مجازي  22512   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  22513  رازي مركز ش-پيام نور دانشگاه   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  22514   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  22515   مدرستيدانشگاه ترب  -  60   آموزش محوروهيش
  )2كد گرايش ) (اكچواري(بيمه   آمار-1207

  روزانه  22516  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  )2كد گرايش (ريزي بيمه  برنامه  علوم محاسبات و-1207

  روزانه  22517  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  22518  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد
  شبانه  22519  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   شيوه آموزش محور- فقط زن

  - يسيآموزش به زبان انگل - مهيب  آماربيا ضراب
   اكومهي بي مؤسسه آموزش عالليمحل تحص

  شبانه  22520  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  شيوه آموزش محور- فقط مرد
  )3كد گرايش (اجتماعي  اقتصادي و  آمار-1207

  روزانه  22521  دانشگاه اصفهان  11  -  
  روزانه  22522   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  
  روزانه  22523  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  22524  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  

  روزانه  22525  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  22526  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  22527   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  شبانه  22528  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  22529  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  22530   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  )1كد گرايش ( رياضي محض -1208

  روزانه  22531  دانشگاه اراك  5  -  ها زمينه نظريه گروه در
  روزانه  22532  دانشگاه اراك  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22533  دانشگاه اراك  4  -  گرايش جبر

  روزانه  22534  دانشگاه اراك  2  -  گرايش هندسه
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  2جدول شماره   87صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (محض  رياضي -1208ادامه 
 ظرفيت پذيرش
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 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  22535  هيدانشگاه اروم  8  -  ديزمينه مترو در
  روزانه  22536  هيدانشگاه اروم  15  -  گرايش آناليز

  روزانه  22537  هيدانشگاه اروم  3  -  گرايش توپولوژي
  نهروزا  22538  هيدانشگاه اروم  12  -  گرايش جبر

  روزانه  22539  هيدانشگاه اروم  3  -   هندسهشيگرا
  روزانه  22540  دانشگاه اصفهان  8  -  )زمينه تابعي در( گرايش آناليز

  روزانه  22541  دانشگاه اصفهان  6  -  )زمينه هارمونيك در( اليزگرايش آن
  روزانه  22542  دانشگاه اصفهان  3  -  گرايش جبر
  روزانه  22543  دانشگاه اصفهان  6  -  )زمينه جابجايي در( گرايش جبر
  روزانه  22544  دانشگاه اصفهان  6  -  )زمينه جبر لي در( گرايش جبر
  روزانه  22545  دانشگاه اصفهان  6  -  )زمينه نظريه گروه ها در( گرايش جبر

  روزانه  22546  دانشگاه اصفهان  6  -   هندسه توپولوژيگرايش
  روزانه  22547  )س( الزهرادانشگاه  18  -  فقط زن

  روزانه  22548  الميدانشگاه ا  2  -  )يكينامي ديها ستمي سنهيزم نامه در انيپا( گرايش هندسه
  روزانه  22549  الميدانشگاه ا  2  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  22550  الميدانشگاه ا  4  -   جبرشيگرا

  نهروزا  22551  دانشگاه بجنورد  4  -  گرايش جبر
  روزانه  22552   همدان-ا دانشگاه بوعلي سين  3  -  فاقدخوابگاه - زي آنالشيگرا - فقط زن
  روزانه  22553   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه -  جبرشيگرا - فقط زن
  روزانه  22554   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  فاقدخوابگاه - گرايش آناليز - فقط مرد
  روزانه  22555   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  فاقدخوابگاه - گرايش جبر - فقط مرد

  روزانه  22556   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد -  هندسهشيگرا
  روزانه  22557  رجنديدانشگاه ب  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  22558  رجنديدانشگاه ب  4  -  )ه حلقه ومدولزمين در( گرايش جبر

  روزانه  22559  رجندياه بدانشگ  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  22560  رجنديدانشگاه ب  4  -  )ها  گروههي نظرنهيزم در(  جبرشيگرا

  روزانه  22561   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22562   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   جبرشيگرا
  روزانه  22563   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -   هندسهشيگرا

  روزانه  22564  زيدانشگاه تبر  4  -  يزمينه جبر ل
  روزانه  22565  زيدانشگاه تبر  4  -   منطقنهيزم

  روزانه  22566  زيدانشگاه تبر  14  -  گرايش آناليز
  روزانه  22567  زيدانشگاه تبر  9  -  )ها زمينه نظريه گروه در( گرايش جبر

  روزانه  22568  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش هندسه
  روزانه  22569  زياه تبردانشگ  7  -  )ييجابجا  جبرنهيزم در(  جبرشيگرا
  روزانه  22570   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  زي آنالشيگرا

  روزانه  22571  يد رجايي تهراندانشگاه تربيت دبير شه  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  22572   مدرستيدانشگاه ترب  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  22573   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  )جابجايي زمينه غير در( گرايش جبر
  روزانه  22574   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  )زمينه منطق رياضي در( گرايش جبر
  روزانه  22575   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  )ها زمينه نظريه گروه در( گرايش جبر

  روزانه  22576   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  )ي هندسه جبرنهيزم در( گرايش هندسه
  روزانه  22577   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  )ليفرانسي هندسه دنهيزم در(  هندسهشيگرا

  روزانه  22578  دانشگاه تفرش  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  22579  دانشگاه تهران  11  -  

  روزانه  22580   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  گرايش آناليز
  روزانه  22581   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  توپولوژي و گرايش جبر

  روزانه  22582   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22583   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  رايش جبرگ

  روزانه  22584   تهرانيدانشگاه خوارزم  18  -   تهرانليمحل تحص - گرايش آناليز
  روزانه  22585   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   تهرانليمحل تحص - گرايش جبر

  روزانه  22586  دانشگاه دامغان  12  -  يكينامي ديها ستميس  وي توپولوژنهيزم نامه در انيپا
  روزانه  22587  دانشگاه دامغان  7  -  ي جبر محاسباتنهيزم نامه در انيپا
  روزانه  22588  دانشگاه دامغان  11  -  باتيترك  وياضي منطق رنهيزم نامه در انيپا
  روزانه  22589  دانشگاه دامغان  7  -  ها  گروههي نظرنهيزم  نامه درانيپا

  روزانه  22590  دانشگاه دامغان  10  -  ياضير زيگرايش آنال
  روزانه  22591   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  زمينه نظريه كدگذاري - فقط زن
  روزانه  22592   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  گرايش آناليز - فقط زن
  روزانه  22593  رمانشاه كيدانشگاه راز  1  -  گرايش جبر - فقط زن
  روزانه  22594   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  زمينه نظريه كدگذاري - فقط مرد
  روزانه  22595   كرمانشاهيدانشگاه راز  10  -  گرايش آناليز - فقط مرد
  روزانه  22596   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش جبر - فقط مرد

  روزانه  22597  دانشگاه زنجان  8  -  باتيترك  گراف ونهيزم
  روزانه  22598  ه زنجاندانشگا  3  -   اعدادهي نظرنهيزم

  روزانه  22599  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22600  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش جبر
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 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  22601  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  22602  دانشگاه سمنان  17  -  گرايش آناليز
  روزانه  22603  دانشگاه سمنان  14  -  گرايش جبر

  روزانه  22604  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  22605   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  گرايش آناليز
  روزانه  22606   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  گرايش جبر

  روزانه  22607  ان زاهد-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  گرايش هندسه
  روزانه  22608  دانشگاه شاهد  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - زي آنالشيگرا
  روزانه  22609  دانشگاه شاهد  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  جبرشيگرا
  روزانه  22610  دانشگاه شاهد  6  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  هندسهشيگرا

  روزانه  22611  دانشگاه شاهرود  12  -  ليزگرايش آنا
  روزانه  22612  دانشگاه شاهرود  7  -  گرايش جبر

  روزانه  22613  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور - گرايش آناليز
  روزانه  22614  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور - گرايش جبر

  روزانه  22615  دانشگاه شهركرد  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  22616  دانشگاه شهركرد  8  -   جبرشيگرا

  روزانه  22617  دانشگاه شهركرد  3  -  گرايش آناليز - شيوه آموزش محور
  روزانه  22618  دانشگاه شهركرد  3  -   جبرشيگرا - شيوه آموزش محور

  روزانه  22619   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  7  -   تركيبياتنهيمز در
  روزانه  22620   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  4  -  زمينه جبر تركيبياتي

  روزانه  22621   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  3  -  زمينه نظريه معادالت ديفرانسيل
  روزانه  22622   تبريز-اله مدني  انشگاه شهيد آيتد  7  -  گرايش آناليز
  روزانه  22623   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  3  -  ) جبرجابجايينهيزم در( گرايش جبر

  روزانه  22624   تبريز-ني اله مد دانشگاه شهيد آيت  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  22625  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  20  -  گرايش آناليز
  روزانه  22626  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13  -  گرايش جبر

  روزانه  22627  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  گرايش هندسه
  روزانه  22628  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -   آموزش محوروهيش - جبر
  روزانه  22629  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -   منطقي پژوهشنهيزم

  روزانه  22630  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22631  دانشگاه شهيد بهشتي  9  -  گرايش جبر

  روزانه  22632  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  گرايش هندسه
  روزانه  22633  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  گرايش آناليز

  روزانه  22634  دانشگاه شهيد چمران اهواز  14  -  گرايش توپولوژي
  روزانه  22635  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  گرايش جبر

  روزانه  22636  رازيدانشگاه ش  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  22637  رازيدانشگاه ش  7  -  گرايش جبر

  روزانه  22638  رازيدانشگاه ش  4  -   هندسهشيگرا
  روزانه  22639   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  زگرايش آنالي - فقط زن
  روزانه  22640   اصفهانيگاه صنعتدانش  7  -  گرايش جبر - فقط زن
  روزانه  22641   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش هندسه - فقط زن
  روزانه  22642   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش آناليز - فقط مرد
  روزانه  22643   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  گرايش جبر - فقط مرد
  روزانه  22644   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  ندسهگرايش ه - فقط مرد

  روزانه  22645  ريركبي امي صنعتدانشگاه  4  -  گرايش آناليز
  روزانه  22646  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  گرايش جبر
  روزانه  22647  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )زمينه منطق در( گرايش جبر

  روزانه  22648  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  گرايش هندسه
  هروزان  22649   بابليدانشگاه صنعت  13  -  

  روزانه  22650  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22651  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  گرايش جبر

  روزانه  22652  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  22653  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  22654  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  گرايش جبر

  روزانه  22655  في شريدانشگاه صنعت  28  -  
  روزانه  22656  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  زي آنالشيگرا

  روزانه  22657  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  22658   ايراندانشگاه علم و صنعت  5  -  گرايش جبر

  روزانه  22659  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  22660   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  ي تابعزيزمينه آنال
  روزانه  22661   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  كيهارمون زيزمينه آنال

  روزانه  22662   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  ي جبرباتيترك زمينه گراف و
  روزانه  22663   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش جبر

  روزانه  22664   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  يكينامي ديها ستمي هندسه زمينه سشيگرا
  روزانه  22665   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  )ي جبريزمينه توپولوژ در(  هندسهشيگرا

  روزانه  22666  دانشگاه قم  5  -  زي آنالشيگرا - فقط زن
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  روزانه  22667  دانشگاه قم  6  -   هندسهشيگرا - فقط زن
  روزانه  22668  دانشگاه قم  5  -  زي آنالشيگرا - فقط مرد
  روزانه  22669  انشگاه قمد  8  -   جبرشيگرا - فقط مرد

  روزانه  22670  دانشگاه كاشان  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  22671  دانشگاه كاشان  14  -  گرايش جبر

  روزانه  22672  دانشگاه كردستان  11  -  گرايش آناليز
  روزانه  22673  دانشگاه كردستان  12  -  گرايش جبر

  روزانه  22674  دانشگاه كردستان  4  -  ي توپولوژشيگرا
  روزانه  22675   گرگان-دانشگاه گلستان   10  -  نفر 4 زي آنالشيگرا و نفر 6 جبرشيگرا

  روزانه  22676   رشت-دانشگاه گيالن   23  -  
  روزانه  22677   رشت-دانشگاه گيالن   16  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  22678  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط زن
  روزانه  22679  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  10  ردفقط م

  روزانه  22680   بابلسر-نشگاه مازندران دا  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  22681   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  گرايش جبر

  روزانه  22682   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  گرايش هندسه
  روزانه  22683   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   28  -  گرايش آناليز
  روزانه  22684   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   18  -  گرايش جبر

  روزانه  22685   اردبيل- اردبيلي دانشگاه محقق  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  22686  دانشگاه مراغه  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  22687  دانشگاه مراغه  8  -  گرايش جبر

  روزانه  22688  رينشگاه مالدا  10  -  
  روزانه  22689   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   7  -  

  روزانه  22690   ايرانشهر-دانشگاه واليت   4  -  گرايش آناليز
  روزانه  22691   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  24  -  گرايش آناليز
  روزانه  22692   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  6  -  گرايش جبر

  روزانه  22693   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  22694  اسوجيدانشگاه   12  -  گرايش آناليز

  روزانه  22695  اسوجيدانشگاه   11  -  يش جبرگرا
  روزانه  22696  زديدانشگاه   8  -  گرايش آناليز
  روزانه  22697  زديدانشگاه   13  -  گرايش جبر

  روزانه  22698  زديدانشگاه   10  -  يش هندسه توپولوژيگرا
  روزانه  22699  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش - جبر

  روزانه  22700  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - زيگرايش آنال
  روزانه  22701  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - يتوپولوژ گرايش هندسه و

  روزانه  22702  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  3  -  گرايش آناليز
  روزانه  22703  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  8  -   هندسهشيگرا

  روزانه  22704   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   42  -  
  هشبان  22705  دانشگاه اراك  2  -  ها زمينه نظريه گروه در

  شبانه  22706  دانشگاه اراك  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22707  دانشگاه اراك  2  -  گرايش جبر

  شبانه  22708  دانشگاه اراك  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  22709  هيدانشگاه اروم  2  -  ديزمينه مترو در

  شبانه  22710  هيدانشگاه اروم  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  22711  هيدانشگاه اروم  2  -  گرايش توپولوژي

  شبانه  22712  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش جبر
  شبانه  22713  هيدانشگاه اروم  2  -   هندسهشيگرا

  شبانه  22714  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  محور آموزش وهيش - فقط زن
  شبانه  22715  الميدانشگاه ا  2  -  )يكينامي ديها ستمي سنهيزم نامه در انيپا( گرايش هندسه

  شبانه  22716  الميدانشگاه ا  2  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  22717  الميدانشگاه ا  3  -   جبرشيگرا

  شبانه  22718   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - گرايش آناليز
  شبانه  22719   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - گرايش جبر

  شبانه  22720   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -  هندسهشيگرا
  شبانه  22721  رجنديدانشگاه ب  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22722  رجنديدانشگاه ب  2  -  )ها زمينه نظريه گروه در( گرايش جبر

  شبانه  22723  رجنديدانشگاه ب  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  22724  رجنديدانشگاه ب  2  -  )مدول نه حلقه وزمي در(  جبرشيگرا
  شبانه  22725   قزوين-) ره(المللي امام خميني شگاه بيندان  4  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  22726   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   جبرشيگرا
  شبانه  22727   قزوين- )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -   هندسهشيگرا
  هشبان  22728   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - زي آنالشيگرا
  شبانه  22729   قزوين-) ره(ينيالمللي امام خم دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  شبانه  22730   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش -  هندسهشيگرا

  شبانه  22731  زيدانشگاه تبر  2  -  يزمينه جبر ل
  شبانه  22732  زيدانشگاه تبر  2  -   منطقنهيزم
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  شبانه  22733  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  22734  زيدانشگاه تبر  3  -  )روه ها گنهيزم در( گرايش جبر

  شبانه  22735  زيدانشگاه تبر  2  -  )ييجابجا  جبرنهيزم در(  جبرشيگرا
  شبانه  22736   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  زي آنالشيگرا

  شبانه  22737  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  22738   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  22739   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  )ييجاجاب ري غنهيزم در(  جبرشيگرا
  شبانه  22740   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  )ها  گروههي نظرنهيزم در(  جبرشيگرا

  شبانه  22741  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  22742   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22743   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   4  -  توپولوژي و گرايش جبر

  شبانه  22744  دانشگاه دامغان  3  -  يكينامي ديها ستميس  ويلوژ توپونهيزم  نامه درانيپا
  شبانه  22745  دانشگاه دامغان  2  -  ي جبر محاسباتنهيزم  نامه درانيپا
  شبانه  22746  دانشگاه دامغان  3  -  باتيترك  وياضي منطق رنهيزم  نامه درانيپا
  شبانه  22747  گاه دامغاندانش  2  -  ها  گروههي نظرنهيزم  نامه درانيپا

  شبانه  22748  دانشگاه دامغان  2  -  ياضير زيگرايش آنال
  شبانه  22749   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  گرايش آناليز - فقط زن
  شبانه  22750   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  گرايش جبر - فقط زن
  شبانه  22751   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  زمينه نظريه كدگذاري - فقط مرد
  شبانه  22752   كرمانشاهي رازدانشگاه  2  -  گرايش آناليز - فقط مرد
  شبانه  22753   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش جبر - فقط مرد

  شبانه  22754  دانشگاه زنجان  4  -  باتيترك  گراف ونهيزم
  شبانه  22755  دانشگاه زنجان  1  -   اعدادهي نظرنهيزم

  شبانه  22756  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22757  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش جبر

  شبانه  22758  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  22759  دانشگاه سمنان  11  -  گرايش آناليز
  شبانه  22760  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش جبر

  شبانه  22761   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش آناليز
  شبانه  22762   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش جبر

  شبانه  22763   زاهدان-ه سيستان و بلوچستان دانشگا  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  22764  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - زي آنالشيگرا
  شبانه  22765  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  جبرشيگرا
  شبانه  22766  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  هندسهشيگرا

  شبانه  22767  دانشگاه شاهرود  4  -  گرايش آناليز
  شبانه  22768  دانشگاه شاهرود  2  -  گرايش جبر

  شبانه  22769  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور - گرايش آناليز
  شبانه  22770  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور - گرايش جبر

  شبانه  22771  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش آناليز
  بانهش  22772  دانشگاه شهركرد  3  -   جبرشيگرا

  شبانه  22773  دانشگاه شهركرد  3  -  گرايش آناليز - شيوه آموزش محور
  شبانه  22774  دانشگاه شهركرد  2  -   جبرشيگرا - شيوه آموزش محور

  شبانه  22775  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  گرايش آناليز
  شبانه  22776  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  گرايش جبر

  شبانه  22777  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  گرايش هندسه
  شبانه  22778  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -   آموزش محوروهيش - جبر

  شبانه  22779   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش آناليز - فقط زن
  شبانه  22780   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش جبر - ط زنفق

  شبانه  22781   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش هندسه - فقط زن
  شبانه  22782   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش آناليز - فقط مرد
  شبانه  22783   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش جبر - فقط مرد
  شبانه  22784   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش هندسه - فقط مرد

  شبانه  22785   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش آناليز - زنفقط 
  شبانه  22786   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش جبر - فقط زن
  شبانه  22787   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش هندسه - فقط زن
  شبانه  22788   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش آناليز - فقط مرد
  شبانه  22789   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  ورشيوه آموزش مح - گرايش جبر - فقط مرد
  شبانه  22790   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش هندسه - فقط مرد

  شبانه  22791  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22792  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش جبر
  شبانه  22793  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )زمينه منطق در( گرايش جبر
  شبانه  22794  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  سهگرايش هند

  شبانه  22795   بابليدانشگاه صنعت  8  -  
  شبانه  22796  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  22797  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش جبر

  شبانه  22798  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش هندسه
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  شبانه  22799  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش - زي آنالشيگرا
  شبانه  22800  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  8  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  شبانه  22801  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش -  هندسهشيگرا

  شبانه  22802  في شريدانشگاه صنعت  10  -  
  شبانه  22803  ه علم و صنعت ايراندانشگا  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  22804  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش جبر

  شبانه  22805  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  22806   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  ي تابعزيزمينه آنال
  شبانه  22807   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  كيهارمون زيزمينه آنال

  شبانه  22808   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  ي جبرباتيترك زمينه گراف و
  شبانه  22809   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  گرايش جبر

  شبانه  22810   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  )ي جبريزمينه توپولوژ در(  هندسهشيگرا
  شبانه  22811   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  )يكينامي ديها ستميزمينه س در(  هندسهشيگرا

  شبانه  22812  دانشگاه كاشان  3  -  يزگرايش آنال
  شبانه  22813  دانشگاه كاشان  6  -  گرايش جبر

  شبانه  22814   گرگان-دانشگاه گلستان   3  -  نفر 1 زي آنالشيگرا و نفر 2  جبرشيگرا
  شبانه  22815   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  

  شبانه  22816   بابلسر-دانشگاه مازندران   5  -  گرايش آناليز
  شبانه  22817   بابلسر-دانشگاه مازندران   2  -  گرايش جبر

  شبانه  22818   بابلسر-دانشگاه مازندران   1  -  گرايش هندسه
  شبانه  22819   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   7  -  گرايش آناليز
  شبانه  22820   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  گرايش جبر

  شبانه  22821   اردبيل-اه محقق اردبيلي دانشگ  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  22822  دانشگاه مراغه  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  22823  دانشگاه مراغه  2  -  گرايش جبر

  شبانه  22824  ريدانشگاه مال  8  -  
  شبانه  22825   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  

  شبانه  22826   ايرانشهر-دانشگاه واليت   3  -  گرايش آناليز
  شبانه  22827  اسوجيدانشگاه   7  -  گرايش آناليز
  شبانه  22828  اسوجيدانشگاه   7  -  گرايش جبر

  شبانه  22829  زديدانشگاه   4  -  گرايش آناليز
  شبانه  22830  زديدانشگاه   6  -  گرايش جبر

  شبانه  22831  زديدانشگاه   5  -  گرايش هندسه توپولوژي
  شبانه  22832  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش - جبر

  شبانه  22833  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - زيگرايش آنال
  شبانه  22834  زديدانشگاه   6  -  آموزش محور وهيش - يتوپولوژ گرايش هندسه و

  نيمه حضوري  22835  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز - ديزمينه مترو
  نيمه حضوري  22836  هيدانشگاه اروم  20  -   دانشگاهي حضورمهي نيشهاآموز  مركزليمحل تحص - گرايش آناليز

  نيمه حضوري  22837  هيدانشگاه اروم  12  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص - گرايش توپولوژي
  نيمه حضوري  22838  هيدانشگاه اروم  20  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز - گرايش جبر

  نيمه حضوري  22839  هيدانشگاه اروم  12  -  هي دانشگاه ارومي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص -  هندسهشيگرا
  پيام نور  22840   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22841   مركز اردكان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22842   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22843   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  يام نورپ  22844   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22845  مركز بابل -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22846   مركز بستان اباد-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22847   مركز بستان اباد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22848  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -   هندسهشيگرا
  پيام نور  22849  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور -  هندسهشيگرا
  پيام نور  22850   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22851   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  ش محور آموزوهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22852   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22853   مركز زنجان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا

  پيام نور  22854  كرد مركز شهر-دانشگاه پيام نور   8  -  گرايش جبر
  پيام نور  22855   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - گرايش جبر

  پيام نور  22856  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  زي آنالشيگرا
  پيام نور  22857  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22858  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - زيآنال شيگرا
  پيام نور  22859  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22860  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22861  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  يام نورپ  22862   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22863  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا
  پيام نور  22864   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  زي آنالشيگرا
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  پيام نور  22865   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -   جبرشيگرا
  پيام نور  22866  هد مركز مش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - زي آنالشيگرا
  پيام نور  22867   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش -  جبرشيگرا

  غيرانتفاعي  22868   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي خيام   18  -  جبر و هاي آناليز گرايش
  غيرانتفاعي  22869   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران   18  -  هندسه و جبر رياضي، هاي آناليز، گرايش

  مجازي  22870   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22871   مركز بابل-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22872  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  هندسهشيگرا
  مجازي  22873   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22874   مركز شهركرد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22875  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - زي آنالشيگرا
  مجازي  22876  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22877  ماني مركز فر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22878   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا
  مجازي  22879   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - زي آنالشيگرا
  مجازي  22880   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور -  جبرشيگرا

  الملل بين  22881   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  22882   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )1كد گرايش (منطقي  ساختارهاي جبر -  محاسبات نرم-1208
  روزانه  22883  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  با ضرايب رياضي محض
  روزانه  22884  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب رياضي محض
  روزانه  22885  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  با ضرايب رياضي محض

  روزانه  22886   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  اضي محضبا ضرايب ري
  شبانه  22887  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  با ضرايب رياضي محض

  شبانه  22888  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  با ضرايب رياضي محض -  آموزش محوروهيش
  شبانه  22889   اردبيل-ي دانشگاه محقق اردبيل  5  -  با ضرايب رياضي محض

  )2كد گرايش ( رياضي كاربردي -1208
  روزانه  22890  دانشگاه اراك  2  -  ديعد گرايش آناليز

  روزانه  22891  اراكدانشگاه   2  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  روزانه  22892  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  22893  دانشگاه اصفهان  6  -  عمليات تحقيق درگرايش 
  روزانه  22894  )س( الزهرادانشگاه  17  -  فقط زن
  روزانه  22895   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  22896   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  22897  رجنديدانشگاه ب  6  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22898  رجنديدانشگاه ب  5  -  يددع زي آنالشيگرا
  روزانه  22899   قزوين-) ره(المللي امام خميني يندانشگاه ب  6  -  عددي زي آنالشيگرا

  روزانه  22900  زيدانشگاه تبر  10  -  زمينه معادالت ديفرانسيل
  روزانه  22901  زيدانشگاه تبر  14  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22902  زيدانشگاه تبر  3  -  اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  روزانه  22903   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  عددي زي آنالشيگرا

  روزانه  22904  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  22905   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  22906  دانشگاه تفرش  2  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22907  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  22908   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22909   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   5  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  22910   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  7  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22911  ن تهرايدانشگاه خوارزم  7  -   تهرانليمحل تحص - يعدد زي آنالشيگرا
  روزانه  22912   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   تهرانليمحل تحص - اتيعمل  درقي تحقشيگرا

  روزانه  22913  دانشگاه دامغان  8  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22914  دانشگاه دامغان  8  -  عددي زي آنالشيگرا

  روزانه  22915   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  عددي گرايش آناليز - فقط زن
  روزانه  22916   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  عمليات گرايش تحقيق در - فقط زن
  روزانه  22917   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  عددي گرايش آناليز - فقط مرد
  روزانه  22918   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  عمليات گرايش تحقيق در - فقط مرد

  روزانه  22919  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  22920  دانشگاه زنجان  2  -  ليفرانسيدزمينه معادالت 
  روزانه  22921  دانشگاه سمنان  2  -  اتيبيترك زمينه گراف و
  روزانه  22922  دانشگاه سمنان  8  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22923  دانشگاه سمنان  5  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22924   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22925   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22926   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  22927  دانشگاه شاهد  8  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - يعدد زي آنالشيگرا
  روزانه  22928  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
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  روزانه  22929  دانشگاه شاهرود  11  -  باتيترك  گراف ونهيزم در
  روزانه  22930  دانشگاه شاهرود  11  -  يعدد زيگرايش آنال
  روزانه  22931  دانشگاه شاهرود  6  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق

  روزانه  22932  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور - باتيترك  گراف ونهيدرزم
  روزانه  22933  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور - يعدد زيگرايش آنال
  روزانه  22934  دانشگاه شاهرود  5  -  شيوه آموزش محور - اتيعمل  درقيگرايش تحق

  وزانهر  22935  دانشگاه شهركرد  6  -  
  روزانه  22936  دانشگاه شهركرد  5  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22937  دانشگاه شهركرد  3  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22938  دانشگاه شهركرد  2  -  وزش محورشيوه آم

  روزانه  22939  دانشگاه شهركرد  2  -  عددي گرايش آناليز - شيوه آموزش محور
  وزانهر  22940  دانشگاه شهركرد  1  -  عمليات گرايش تحقيق در - شيوه آموزش محور

  روزانه  22941  ز تبري-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22942   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  10  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  22943   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  4  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  22944  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22945  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  عمليات حقيق درگرايش ت
  روزانه  22946  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  آموزش محور شيوه - يعدد زي آنالشيگرا
  روزانه  22947  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  يعدد زي آنالي پژوهشنهيزم

  روزانه  22948  چمران اهوازدانشگاه شهيد   9  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22949  رازيدانشگاه ش  4  -  زمينه معادالت ديفرانسيل

  روزانه  22950  رازيدانشگاه ش  4  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22951  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  

  روزانه  22952   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  هاي ديناميكي  دستگاهنهيزم در - فقط زن
  روزانه  22953   اصفهانيعتدانشگاه صن  5  -  گراف  تركيبيات ونهيزم - فقط زن
  روزانه  22954   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  عددي گرايش آناليز - فقط زن
  روزانه  22955   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  هاي ديناميكي   دستگاهنهيزم - فقط مرد
  روزانه  22956   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  گراف  تركيبيات ونهيزم - فقط مرد
  روزانه  22957   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  عددي گرايش آناليز - فقط مرد

  روزانه  22958  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  زمينه نظريه كدگذاري در
  روزانه  22959  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22960  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22961  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  22962   بابليدانشگاه صنعت  4  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22963  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  14  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22964  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  ياتعمل گرايش تحقيق در
  روزانه  22965  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  زمينه معادالت ديفرانسيل

  روزانه  22966  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22967  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  6  -  يعدد زي آنالشيگرا

  روزانه  22968  في شريدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  22969  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  عمليات يق درگرايش تحق

  روزانه  22970  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  يعدد زيآنال  وليفرانسي معادالت دشيگرا
  روزانه  22971  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22972  ندانشگاه علم و صنعت ايرا  2  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  22973   مشهديدانشگاه فردوس  2  -   گرافهيزمينه نظر

  روزانه  22974   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  زمينه كنترل
  روزانه  22975   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22976   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  روزانه  22977  دانشگاه قم  3  -  يعدد زي آنالشيگرا - فقط زن
  روزانه  22978  دانشگاه قم  3  -  اتيعمل  درقي تحقشيگرا - فقط زن

  روزانه  22979  دانشگاه قم  4  -  يعدد زي آنالشيگرا -  مردفقط
  روزانه  22980  دانشگاه قم  5  -  عمليات  تحقيق درشيگرا - فقط مرد

  روزانه  22981  دانشگاه كاشان  8  -  
  روزانه  22982  دانشگاه كردستان  11  -  عددي زي آنالشيگرا

  روزانه  22983   رشت-دانشگاه گيالن   18  -  
  روزانه  22984   رشت-دانشگاه گيالن   28  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  22985  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط زن
  روزانه  22986  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط مرد

  روزانه  22987   بابلسر-دانشگاه مازندران   7  -  يعدد زيگرايش آنال
  روزانه  22988   بابلسر- مازندران دانشگاه  3  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  22989   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22990  دانشگاه مراغه  9  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22991  ريدانشگاه مال  7  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  22992   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  10  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  22993  زديدانشگاه   10  -  
  روزانه  22994  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   94صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2يش كد گرا(كاربردي  رياضي -1208ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  22995  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  5  -  
  روزانه  22996  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  8  -  

  روزانه  22997   بهشهريمركز آموزش عال  8  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق
  شبانه  22998  دانشگاه اراك  2  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  22999  دانشگاه اراك  1  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23000  )س(دانشگاه الزهرا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  23001   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  23002  رجندياه بدانشگ  1  -  يعدد زي آنالشيگرا

  شبانه  23003   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23004   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - عددي گرايش آناليز

  شبانه  23005  زيدانشگاه تبر  2  -  زمينه معادالت ديفرانسيل
  شبانه  23006  زيدانشگاه تبر  4  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23007  زيدانشگاه تبر  1  -  اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  شبانه  23008   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  3  -  عددي زي آنالشيگرا

  شبانه  23009  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  
  شبانه  23010   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  شبانه  23011  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  23012   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   3  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23013   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   2  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23014  دانشگاه دامغان  2  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  23015  دانشگاه دامغان  2  -  عددي زي آنالشيگرا
  شبانه  23016   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  عمليات گرايش تحقيق در - فقط مرد

  شبانه  23017  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  23018  دانشگاه سمنان  5  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23019  دانشگاه سمنان  2  -  اتعملي گرايش تحقيق در
  شبانه  23020   زاهدان-ان و بلوچستان دانشگاه سيست  4  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23021   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23022   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  گرايش رياضي فيزيك

  شبانه  23023  دانشگاه شاهد  4  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - يزعددي آنالشيگرا
  شبانه  23024  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  شبانه  23025  دانشگاه شاهرود  3  -  باتيترك  گراف ونهيزم در

  شبانه  23026  دانشگاه شاهرود  3  -  يددع زيگرايش آنال
  شبانه  23027  ه شاهروددانشگا  3  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق

  شبانه  23028  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور - باتيترك  گراف ونهيزم در
  شبانه  23029  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور - يعدد زيگرايش آنال
  شبانه  23030  دانشگاه شاهرود  4  -  شيوه آموزش محور - اتيعمل  درقيگرايش تحق

  شبانه  23031  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  23032   شهركرددانشگاه  2  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23033  دانشگاه شهركرد  1  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23034  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  23035  دانشگاه شهركرد  2  -  عددي گرايش آناليز - شيوه آموزش محور
  شبانه  23036  دانشگاه شهركرد  1  -  تعمليا گرايش تحقيق در - شيوه آموزش محور

  شبانه  23037   باهنر كرماندانشگاه شهيد  4  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23038  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  23039  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   آموزش محوروهيش - يزعدديگرايش آنال
  شبانه  23040   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  هاي ديناميكي  دستگاهنهيزم در - فقط زن
  شبانه  23041   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گراف  تركيبيات ونهيزم - فقط زن
  شبانه  23042   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  عددي گرايش آناليز - فقط زن
  شبانه  23043   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  ات و گراف تركيبينهيزم - فقط مرد
  شبانه  23044   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  هاي ديناميكي  دستگاهنهيزم - فقط مرد
  شبانه  23045   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  عددي گرايش آناليز - فقط مرد
  شبانه  23046   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گراف  تركيبيات ونهيزم در - فقط زن
  شبانه  23047   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - هاي ديناميكي  دستگاهنهيزم - فقط زن
  شبانه  23048   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - عددي گرايش آناليز - فقط زن
  شبانه  23049   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گراف  تركيبيات ونهيزم - فقط مرد
  شبانه  23050   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - هاي ديناميكي  دستگاهنهيزم - فقط مرد
  شبانه  23051   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - عددي گرايش آناليز - فقط مرد

  شبانه  23052  ريركبي امياه صنعتدانشگ  1  -  زمينه نظريه كدگذاري در
  شبانه  23053  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23054  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23055  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش رياضي فيزيك

  شبانه  23056   بابليدانشگاه صنعت  2  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23057  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش آناليزعددي
  شبانه  23058  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  23059  ي طوسنيرالديص خواجه نيدانشگاه صنعت  10  -   آموزش محوروهيش -يعدد زي آنالشيگرا
  شبانه  23060  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   95صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (كاربردي  رياضي -1208ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  23061  في شريدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  23062  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23063  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  عمليات گرايش تحقيق در
  شبانه  23064   مشهديدانشگاه فردوس  1  -   گرافهيزمينه نظر

  شبانه  23065   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  زمينه كنترل
  شبانه  23066   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23067   مشهديدانشگاه فردوس  1  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  شبانه  23068  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  23069   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  

  شبانه  23070   بابلسر-دانشگاه مازندران   4  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23071   بابلسر-دانشگاه مازندران   1  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  23072   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  23073  دانشگاه مراغه  1  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  23074  ريدانشگاه مال  6  -  عددي زي آنالشيگرا
  شبانه  23075  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  23076  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  23077  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  2  -  

  پيام نور  23078  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   8  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  23079  رجندي مركز ب-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  23080  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   8  -  عددي زي آنالشيگرا
  پيام نور  23081  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يعدد زي آنالشيگرا
  پيام نور  23082   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  عددي زي آنالشيگرا
  پيام نور  23083   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يعدد زي آنالشيگرا
  پيام نور  23084  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   8  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  23085  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  23086   مركز گناباد-دانشگاه پيام نور   8  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  23087   مركز گناباد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  23088   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  عمليات يق در تحقشيگرا
  پيام نور  23089   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  23090  شابوري مركز ن-دانشگاه پيام نور   8  -  ياتعمل  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  23091  شابوري مركز ن-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - عمليات  تحقيق درشيگرا

  غيرانتفاعي  23092  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  
  غيرانتفاعي  23093   قزوين-ز مؤسسه غيرانتفاعي البر  18  -  
  غيرانتفاعي  23094   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي توس   18  -  

  غيرانتفاعي  23095   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران   18  -  زمينه معادالت ديفرانسيل عددي و گرايش آناليز
  غيرانتفاعي  23096   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي سلمان   18  -  
كيبآ/يدكاشانيجمش نيالد اثيغ يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  23097

  مجازي  23098  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - يعدد زي آنالشيگرا
  مجازي  23099   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - يددع زي آنالشيگرا
  مجازي  23100  رازي مركز ش-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  مجازي  23101   مركز گناباد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - اتيعمل در قي تحقشيگرا
  مجازي  23102   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور - اتيعمل  درقي تحقشيگرا

  مجازي  23103   رشت-دانشگاه گيالن   60  -   آموزش محوروهيش - يانزل الملل واقع در  واحد بينليصمحل تح
  الملل بين  23104   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  23105   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )2كد گرايش ( رمز -1208
  روزانه  23106   مالك اشتريدانشگاه صنعت  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل اصفهان شاهين شهر - با ضرايب رياضي كاربردي
  شبانه  23107   مالك اشتريدانشگاه صنعت  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل اصفهان شاهين شهر - با ضرايب رياضي كاربردي

  )3كد گرايش (موزش رياضي  آ-1208
  روزانه  23108  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  زانهرو  23109  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  23110  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  23111  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  23112   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  23113  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  23114  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  23115   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  پيام نور  23116   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  23117   مركز كرمان-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  )4كد گرايش (الي رياضي م -  رياضي-1208
  روزانه  23118  دانشگاه سمنان  2  -  

  روزانه  23119  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط زن
  روزانه  23120  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  23121  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  23122  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  23123   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   6  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   96صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش ( رياضي مالي - رياضي -1208ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  23124  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  23125  ييانشگاه عالمه طباطباد  10  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  23126  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  23127  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  23128  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش
  يغيرانتفاع  23129  )غيرانتفاعي( اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   18  -  

  غيرانتفاعي  23130  )يرانتفاعيغ( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  )1كد گرايش ( علوم كامپيوتر -1209

  روزانه  23131  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  23132  زيدانشگاه تبر  4  -   هوشمنديها ستميس
  روزانه  23133  زيدانشگاه تبر  4  -  يوتري كامپيها ستميس

  روزانه  23134   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  ش نظريه محاسباتگراي
  روزانه  23135  اندانشگاه تهر  5  -  
  روزانه  23136  دانشگاه دامغان  4  -  زمينه محاسبات علمي نامه در انيپا

  روزانه  23137   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش محاسبات علمي - فقط مرد
  روزانه  23138   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  گرايش محاسبات علمي

  روزانه  23139  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  ي هوش مصنوعشيگرا
  روزانه  23140  شهيد بهشتيدانشگاه   13  -  

  روزانه  23141  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  هاي كامپيوتري گرايش سيستم
  روزانه  23142  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  هاي هوشمند گرايش سيستم

  روزانه  23143  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش نظريه محاسبات
ـ ا  از يكي  محاسبه در  هينظر اي ي محاسبات علم  يها شيگذراندن دروس گرا   ادانشجويان ب  ني

  روزانه  23144  في شريصنعتدانشگاه   14  -  .شوند  ميليالتحص فارغ ها شيگرا
  روزانه  23145  ييدانشگاه عالمه طباطبا  10  -  فقط مرد

  روزانه  23146   بابلسر-دانشگاه مازندران   5  -  گرايش محاسبات علمي
  روزانه  23147  زديدانشگاه   7  -  محاسبات علمي
  وزانهر  23148  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش - يمحاسبات علم

  روزانه  23149   زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   15  -  
  شبانه  23150  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  23151  زيدانشگاه تبر  1  -   هوشمنديها ستميس
  شبانه  23152  زيدانشگاه تبر  1  -  يوتري كامپيها ستميس
  شبانه  23153  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  23154  دانشگاه دامغان  1  -  ي محاسبات علمنهيزم نامه در انيپا

  شبانه  23155   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش محاسبات علمي
  شبانه  23156  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  ي هوش مصنوعشيگرا

  شبانه  23157  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  هاي كامپيوتري گرايش سيستم
  شبانه  23158  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -   هوشمنديها ستميگرايش س

  شبانه  23159  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش نظريه محاسبات
ـ ا  از يكي  محاسبه در  هينظر اي ي محاسبات علم  يها شيگذراندن دروس گرا   ادانشجويان ب  ني

  شبانه  23160  في شريدانشگاه صنعت  5  -  .شوند  ميليالتحص فارغ ها شيگرا
  شبانه  23161  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  23162  زديدانشگاه   3  -  محاسبات علمي
  شبانه  23163  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش - يمحاسبات علم

  غيرانتفاعي  23164   بابل-ي مؤسسه غيرانتفاعي طبر  18  -  
كيبآ/يدكاشانيجمش نيالد اثيغ يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  23165

  مجازي  23166  دانشگاه شهيد بهشتي  60  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  لمللا بين  23167   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص - ي محاسبات علمشيگرا

  الملل بين  23168   زاهدان-لوچستان دانشگاه سيستان و ب  40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  )1كد گرايش ( گياهي يولوژيزي فشي گراياهيعلوم گ - ي شناسستي ز-1213

  روزانه  23169  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  23170  هياه ارومدانشگ  18  -  
  روزانه  23171  دانشگاه اصفهان  10  -  
  روزانه  23172  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  قط زنف

  روزانه  23173   همدان-وعلي سينا دانشگاه ب  1  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  23174  زيدانشگاه تبر  10  -  
  روزانه  23175   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  23176  دانشگاه تهران  2  -  

  روزانه  23177   تهرانيدانشگاه خوارزم  9  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  23178  دانشگاه دامغان  5  -  

  روزانه  23179   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  23180  دانشگاه زنجان  4  -  

  روزانه  23181  دانشگاه شاهد  4  -  اي دفترچهانته شرايط در
  روزانه  23182  دانشگاه شهركرد  6  -  

  روزانه  23183  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  23184   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  4  -  
  روزانه  23185  نر كرماندانشگاه شهيد باه  4  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   97صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( گياهي يولوژيزي فشي گراياهيعلوم گ - ي شناسستي ز-1213ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  23186  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  روزانه  23187  رازيدانشگاه ش  4  -  
  روزانه  23188   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  روزانه  23189   گرگان-دانشگاه گلستان   5  -  
  روزانه  23190   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  

  روزانه  23191  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  23192  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط مرد

  روزانه  23193   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  
  روزانه  23194  ريدانشگاه مال  7  -  
  روزانه  23195  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  23196  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  23197  هيدانشگاه اروم  5  -  

  شبانه  23198   همدان-وعلي سينا دانشگاه ب  1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  23199  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  23200  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  23201   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  23202   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  23203   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  23204  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  23205   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن

  شبانه  23206  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  23207  دانشگاه شاهد  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  23208  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  23209  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  23210  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  23211  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  شبانه  23212  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  شبانه  23213   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  23214   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  23215   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  23216   اردبيل- محقق اردبيلي دانشگاه  2  -  
  شبانه  23217  ريدانشگاه مال  4  -  
  شبانه  23218  اسوجيدانشگاه   3  -  
  پيام نور  23219  زيبر مركز ت-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  23220  زي مركز تبر-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  23221  آباد  مركز نجف-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  23222  آباد  مركز نجف-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش  (ي اكولوژكيستماتي سشي گراياهيعلوم گ - ي شناسستي ز-1213

  روزانه  23223  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  23224  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  23225  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  23226  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  23227   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  23228   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه اقدف - فقط مرد

  روزانه  23229  زي تبردانشگاه  5  -  
  روزانه  23230  زيدانشگاه تبر  2  -  
  روزانه  23231   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  23232  دانشگاه تهران  2  -  

  روزانه  23233   تهرانيدانشگاه خوارزم  9  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  23234   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  زمينه پژوهشي اكولوژي ميكروبي - فقط مرد

  روزانه  23235  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  23236  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  23237  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  23238  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  23239  رازيدانشگاه ش  4  -  
  روزانه  23240   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  روزانه  23241  شت ر-دانشگاه گيالن   8  -  

  روزانه  23242  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط زن
  روزانه  23243  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط مرد

  روزانه  23244   بابلسر-شگاه مازندران دان  6  -  
  روزانه  23245  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  23246  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  23247   همدان-علي سينا دانشگاه بو  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  23248  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  23249  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  23250  دانشگاه تهران  2  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   98صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  (ي اكولوژكيستماتي سشي گراياهيعلوم گ - ي شناسستي ز-1213ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  23251   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  23252   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  23253   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  23254  دانشگاه شهركرد  1  -  
  شبانه  23255  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  23256  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  23257   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  23258   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  شبانه  23259   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  شبانه  23260  اسوجيدانشگاه   3  -  
  پيام نور  23261   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  23262   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  23263   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  23264   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  وزش محورشيوه آم
  )3كد گرايش  (يني زيست شناسي تكوشي گراياهيعلوم گ - ي شناسستي ز-1213

  روزانه  23265   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  23266  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  23267   مدرستيدانشگاه ترب  2  -  

  روزانه  23268   تهرانيدانشگاه خوارزم  9  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  23269   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  3  -  
  روزانه  23270  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  23271  رازيدانشگاه ش  4  -  

  شبانه  23272   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  23273  زيدانشگاه تبر  1  -  

  شبانه  23274   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  23275   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  23276   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  23277  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  
  پيام نور  23278  ي مركز سار-پيام نور دانشگاه   8  -  

  پيام نور  23279  ي مركز سار-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )1كد گرايش ( علوم جانوري -  زيست شناسي-1214

  روزانه  23280  هيدانشگاه اروم  7  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس گرايش بافت شناسي و
  روزانه  23281  دانشگاه دامغان  6  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس ش بافت شناسي وگراي

  روزانه  23282   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  ي جانوريولوژيزي فبيضرا با - جنين شناسي گرايش بافت شناسي و - فقط زن
  روزانه  23283  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش بافت شناسي و جنين شناسي

  روزانه  23284  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس گرايش بافت شناسي و
  روزانه  23285   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - ي جانور شناسنهيزم در

  شبانه  23286  هيدانشگاه اروم  2  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس گرايش بافت شناسي و
  شبانه  23287  اه دامغاندانشگ  2  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس گرايش بافت شناسي و
  شبانه  23288  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - يجنين شناس گرايش بافت شناسي و

  شبانه  23289   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  ي جانوريولوزيزي فبيضرا با - ي جانور شناسنهيزم در
  )1كد گرايش  (ي جانوريولوژيزي فشي گرايعلوم جانور - ي شناسستي ز-1214

  روزانه  23290  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  23291  هيدانشگاه اروم  7  -  
  روزانه  23292  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  23293   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  23294  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  23295  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  23296   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  23297  نشگاه دامغاندا  6  -  

  روزانه  23298   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  23299  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  23300  دانشگاه شهركرد  6  -  
  روزانه  23301  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  23302  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  23303  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  روزانه  23304  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  23305  رازيدانشگاه ش  9  -  
  روزانه  23306   مشهديسدانشگاه فردو  6  -  
  روزانه  23307   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  روزانه  23308   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  روزانه  23309   اردبيل-بيلي دانشگاه محقق ارد  3  -  
  شبانه  23310  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  23311  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  23312  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  23313  زيدانشگاه تبر  3  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   99صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (ي جانوريولوژيزي فشي گراي جانورعلوم - ي شناسستي ز-1214ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  23314  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  23315   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  23316   تهرانيدانشگاه خوارزم  4  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  23317   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  23318  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  23319   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن

  شبانه  23320  دانشگاه شاهد  2  -  فترچهانتهاي د شرايط در
  شبانه  23321  دانشگاه شهركرد  3  -  

  شبانه  23322  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  23323  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  23324  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  23325   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  23326   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  
  شبانه  23327   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  
  پيام نور  23328   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  23329   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  ورشيوه آموزش مح
  )2كد گرايش  (ي جانوركيستماتيوسي بشي گرايعلوم جانور - ي شناسستي ز-1214

  روزانه  23330  دانشگاه اراك  1  -  
  روزانه  23331  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  23332   كرمانشاهيازدانشگاه ر  6  -  فقط مرد
  روزانه  23333  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  23334  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  23335  ان اهوازدانشگاه شهيد چمر  2  -  
  روزانه  23336  رازيدانشگاه ش  5  -  
  روزانه  23337   گرگان-دانشگاه گلستان   2  -  

  روزانه  23338  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  4  فقط زن
  روزانه  23339  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   4  -  فقط مرد

  شبانه  23340  دانشگاه اراك  1  -  
  شبانه  23341  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  23342   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  شبانه  23343  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  23344   گرگان-دانشگاه گلستان   1  -  
  پيام نور  23345  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  23346  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش  (يني تكوي زيست شناسي سلولشي گرايعلوم جانور - ي شناسستي ز-1214
  هروزان  23347  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  23348  دانشگاه تهران  2  -  

  روزانه  23349   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  23350   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن

  روزانه  23351  رازيدانشگاه ش  4  -  
  روزانه  23352   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  23353   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  23354  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  23355  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  23356   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  23357   تهرانيدانشگاه خوارزم  8  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  23358   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  شيوه آموزش محور -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  23359   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن

  شبانه  23360   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  23361   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  پيام نور  23362   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  23363   مركز اصفهان- دانشگاه پيام نور  15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  23364  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با همكاري پژوهشگاه رويان

  )1كد گرايش ( علوم محيط زيست -1215
  روزانه  23365  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  10  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  23366  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  23367  دانشگاه زنجان  14  -  
  شبانه  23368  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  23369  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  23370  دانشگاه زنجان  6  -  

  )1كد گرايش  (اي محيط زيست در-1215
  روزانه  23371  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -   علوم محيط زيستبيضرا با
  شبانه  23372  ون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فن  1  -   علوم محيط زيستبيضرا با

  )1كد گرايش (جانوران دريا  -  زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  23373   مدرستيدانشگاه ترب  9  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

  روزانه  23374  دانشگاه شهيد بهشتي  7  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  2جدول شماره   100صفحه   هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش  (ان درياجانور – دريا ي شناسستي ز-1216ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  23375  دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  5  -  
  روزانه  23376  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4  -  
  روزانه  23377   رشت- گيالن دانشگاه  4  -  
  روزانه  23378   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  شبانه  23379  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  23380  فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و   1  -  
  شبانه  23381   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  23382   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  

  )2كد گرايش (بوم شناسي دريا  -  زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  23383  دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  5  -  
  روزانه  23384  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4  -  
  روزانه  23385   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  روزانه  23386   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  شبانه  23387  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  
  شبانه  23388   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  شبانه  23389   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  

  )3كد گرايش (آلودگي دريا  -  زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  23390  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4  -  
  شبانه  23391  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  

  )1كد گرايش ) (فيزيك دريا(اقيانوسي   علوم دريايي و-1217
  روزانه  23392  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  23393   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  م دريايي شهرستان نورعلو محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  23394  ه علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگا  4  -  
  روزانه  23395   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  روزانه  23396   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   5  -  
  شبانه  23397  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  
  شبانه  23398   بابلسر-دانشگاه مازندران   3  -  
  شبانه  23399   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  

  )1كد گرايش ( فلسفه علم -1218
  روزانه  23400  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  23401  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  23402  ريركبي اميعتدانشگاه صن  6  -  
  روزانه  23403  في شريدانشگاه صنعت  10  -  
  شبانه  23404  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  

  )2كد گرايش ( تاريخ علم -1218
  روزانه  23405  دانشگاه اصفهان  7  -  جهان اسالم  دريداروساز  طب وشيگرا

  روزانه  23406  دانشگاه تهران  5  -  جهان اسالم گرايش رياضي در
  شبانه  23407  دانشگاه تهران  4  -  جهان اسالم گرايش رياضي در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   101صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فني و مهندسي  محلكد رشته -3جدول شماره 
  )1كد گرايش (الكترونيك  - مهندسي برق -1251

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31001  هيدانشگاه اروم  20  -  
  روزانه  31002  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  31003  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  31004  رجنديدانشگاه ب  16  -  
  روزانه  31005  زيدانشگاه تبر  3  -  

  روزانه  31006  زيدانشگاه تبر  14  -  تاليجيد  مجتمع آنالوگ ويگرايش طراحي مدارها
  روزانه  31007  زيدانشگاه تبر  7  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  روزانه  31008  ن كرماي صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  
  روزانه  31009  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش - ستمي سشيگرا

  روزانه  31010  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  31011   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  يمه هادين گرايش الكترونيك نوري و

  روزانه  31012   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  سيستم و گرايش مدار
  روزانه  31013   مدرستيدانشگاه ترب  1  -  ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهي بورس -ي هادمهين  وي نوركي الكترونشيگرا
  روزانه  31014   مدرستيدانشگاه ترب  1  -  ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس - ستمي مداروسشيگرا

  روزانه  31015  دانشگاه تفرش  4  -  
  روزانه  31016  دانشگاه تهران  12  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي

  روزانه  31017  دانشگاه تهران  12  -  سيستم و گرايش مدار
  روزانه  31018  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  انتهاي دفترچه ط درشراي-فقط مرد

  روزانه  31019   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   10  -  
  روزانه  31020   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  31021   كرمانشاهيدانشگاه راز  9  -  فقط مرد

  روزانه  31022  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  31023  دانشگاه سمنان  15  -  
  روزانه  31024   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  

  روزانه  31025  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  31026  دانشگاه شاهرود  10  -  

  روزانه  31027  دانشگاه شاهرود  7  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  31028  دانشگاه شهركرد  7  -  

  روزانه  31029  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  31030  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  31031  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -   آنالوگي پژوهشنهيزم
  روزانه  31032  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  ي هادمهي ادوات ني پژوهشنهيزم
  روزانه  31033  بهشتيدانشگاه شهيد   7  -  تاليجي دي پژوهشنهيزم
  روزانه  31034  دانشگاه شهيد چمران اهواز  20  -  
  روزانه  31035  رازيدانشگاه ش  7  -  

  روزانه  31036   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط زن
  روزانه  31037   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط مرد

  روزانه  31038  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  گرايش ديجيتال
  روزانه  31039  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  گرايش ميكروالكترونيك

  روزانه  31040   بابليدانشگاه صنعت  10  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  31041   بابليدانشگاه صنعت  7  -  گرايش سيستم

  روزانه  31042  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  ي هادمهي نيتكنولوژ
  روزانه  31043  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  ستميس مدار و

  روزانه  31044  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  11  -  
  روزانه  31045  في شريدانشگاه صنعت  7  -  نانوالكترونيك - گرايش ادوات ميكرو

  روزانه  31046  في شريدانشگاه صنعت  6  -  گرايش ديجيتال
  روزانه  31047  في شريدانشگاه صنعت  7  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك

  روزانه  31048  رازي شيدانشگاه صنعت  6  -  
  - محل تحصيل تهران  روزانه  31049   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  دقيق اجزاء -  مهندسي برقيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  31050   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -   انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  31051  دانشگاه علم و صنعت ايران  25  -  
  روزانه  31052   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  31053  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  31054  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  31055   رشت-دانشگاه گيالن   19  -  

  روزانه  31056  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد
  شبانه  31057  هيدانشگاه اروم  4  -  
  شبانه  31058  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  شبانه  31059  زيدانشگاه تبر  1  -  

  شبانه  31060  زيدانشگاه تبر  4  -  تاليجيد  مجتمع آنالوگ ويگرايش طراحي مدارها
  شبانه  31061  زيدانشگاه تبر  2  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  شبانه  31062   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  شبانه  31063  اندانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهر  3  -  

  شبانه  31064  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2  -  ستمي سشيگرا
  شبانه  31065   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  ي هادمهين  وي نوركي الكترونشيگرا
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  3جدول شماره   102صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (الكترونيك  - مهندسي برق -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  31066   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  ستميس و  مدارشيگرا
  شبانه  31067  دانشگاه تهران  6  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي

  شبانه  31068  دانشگاه تهران  6  -  سيستم و گرايش مدار
  شبانه  31069   سبزوار-كيم سبزواري دانشگاه ح  4  -  

  شبانه  31070   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  31071   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  31072  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  31073  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  31074   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   2  -  

  شبانه  31075  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  31076  دانشگاه شاهرود  3  -  

  شبانه  31077  دانشگاه شاهرود  3  -  ستمي سشيگرا
  شبانه  31078   شهركرددانشگاه  2  -  

  شبانه  31079  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  31080  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  31081   چمران اهوازدانشگاه شهيد  4  -  

  شبانه  31082   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  31083   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط مرد
  شبانه  31084   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  31085   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  31086  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش ديجيتال
  شبانه  31087  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش ميكروالكترونيك

  شبانه  31088   بابليدانشگاه صنعت  6  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك
  شبانه  31089   بابليدانشگاه صنعت  4  -  گرايش سيستم

  شبانه  31090  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  ي هادمهي نيتكنولوژ
  شبانه  31091  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  ستميس مدار و
  شبانه  31092  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش - ي هادمهي نيتكنولوژ
  شبانه  31093  يس طونيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش - ستميس مدار و

  شبانه  31094  في شريدانشگاه صنعت  1  -  نانوالكترونيك - گرايش ادوات ميكرو
  شبانه  31095  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش ديجيتال

  شبانه  31096  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  - محل تحصيل تهران  هشبان  31097   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  دقيق اجزاء -  مهندسي برقيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و

  شبانه  31098   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -   نتهاي دفترچها شرايط در
  شبانه  31099  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  
  شبانه  31100   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  31101  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  31102   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  
  غيرانتفاعي  31103   اروميه-ه غيرانتفاعي ارومي مؤسس  18  -   مجتمع آنالوگي مدارهاي طراحنهيزم - كيكروالكترونيم
  غيرانتفاعي  31104   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي سجاد   18  -  
  غيرانتفاعي  31105   قم-مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش   18  -  
  غيرانتفاعي  31106   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي هدف   18  -  

  الملل بين  31107   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستانينشگاه س زاهدان داسي پردليمحل تحص
  الملل بين  31108   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار  واحدبينليمحل تحص

  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص - رايش ديجيتالگ  الملل بين  31109  في شريدانشگاه صنعت  -  30
  الملل بين  31110  في شريه صنعتدانشگا  30  -

رعلـوم واقـع د    وي دانـشكده مهندسـ  ليمحل تحص -  آموزش محور  وهيش - تاليجي د شيگرا  الملل بين  31111  في شريدانشگاه صنعت  -  30
  الملل بين  31112  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز

  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251
  زانهرو  31113  دانشگاه اصفهان  4  -  با ضرايب الكترونيك - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  31114  فهاندانشگاه اص  2  -  با ضرايب الكترونيك - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  31115  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب الكترونيك - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  31116  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب الكترونيك - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  31117  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  با ضرايب الكترونيك - پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  31118  رازيدانشگاه ش  2  -  با ضرايب الكترونيك - گرايش پرتوپزشكي
چــارچوب دانــشكده در( بــا ضــرايب الكترونيــك  روزانه  31119  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  پرتوها گرايش كاربرد

  روزانه  31120  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  اي گرايش گداخت هسته  )فيزيك اي و مهندسي هسته
يباضوابط دانشكده مهندس   - كي الكترون بيضرا با  روزانه  31121  في شريدانشگاه صنعت  2  -  ي پرتوپزشكشيگرا

كدرشــته  متفــاوت بــايبرنامــه درســ بــا( يانــرژ
ها زوتوپيا ويراد و پرتوها  كاربردشيگرا  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يامتحان   روزانه  31122  في شريدانشگاه صنعت  2  -

چــارچوب دانــشكده در( بــا ضــرايب الكترونيــك  شبانه  31123  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  پرتوها گرايش كاربرد
  شبانه  31124  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  اي گرايش گداخت هسته  )فيزيك اي و مهندسي هسته

يباضوابط دانشكده مهندس   - كي الكترون بيضرا با  شبانه  31125  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي پرتوپزشكشيراگ
كدرشــته  متفــاوت بــايبرنامــه درســ بــا( يانــرژ
ها زوتوپيا ويراد و پرتوها  كاربردشيگرا ي هسته اي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يامتحان   شبانه  31126  في شريدانشگاه صنعت  1  -

  )1كد گرايش ( مهندسي فوتونيك -1251
  روزانه  31127  زيدانشگاه تبر  12  -  لكترونيكبا ضرايب ا - گرايش نانوفوتونيك
  روزانه  31128  ريركبي اميشگاه صنعتدان  2  -  با ضرايب الكترونيك
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  )1كد گرايش (نيك فوتو مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل   آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31129  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  4  -  با ضرايب الكترونيك
  شبانه  31130  زيدانشگاه تبر  3  -  كترونيكبا ضرايب ال - گرايش نانوفوتونيك
  شبانه  31131  ريركبي اميه صنعتدانشگا  1  -  با ضرايب الكترونيك

  )1كد گرايش ( نانوفناوري -1251
  روزانه  31132  زيدانشگاه تبر  12  -  با ضرايب الكترونيك -  نانوالكترونيكگرايش مهندسي

  شبانه  31133  زيدانشگاه تبر  3  -  با ضرايب الكترونيك - گرايش مهندسي نانوالكترونيك
  )1كد گرايش (غيرعامل   پدافند-1251

- محل تحصيل تهـران    - با ضرايب الكترونيك   )اختفا فريب و  استتار،( گرايش افا  - فقط مرد   روزانه  31134   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -
  شبانه  31135   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )1كد گرايش (هاي تجديدپذير  دسي انرژي مهن-1251
  روزانه  31136  انشگاه اصفهاند  2  -  با ضرايب الكترونيك
  روزانه  31137  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب الكترونيك

  )1كد گرايش  (كيوني اوي معمار-1251
  روزانه  31138   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  كي الكترونبيضرا با - فقط مرد

  )2كد گرايش (قدرت  - مهندسي برق -1251
  روزانه  31139  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  31140  هيارومدانشگاه   5  -  

  روزانه  31141  دانشگاه اصفهان  6  -  هاي قدرت زمينه سيستم - فقط مرد
  روزانه  31142  دانشگاه اصفهان  5  -  هاي الكتريكي زمينه ماشين - فقط مرد
  روزانه  31143  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - هاي قدرت زمينه سيستم - فقط مرد
  روزانه  31144  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - هاي الكتريكي زمينه ماشين - فقط مرد

  روزانه  31145   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   10  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  31146  رجنديدانشگاه ب  10  -  

  روزانه  31147  رجنديدانشگاه ب  22  -  گرايش سيستم
  روزانه  31148   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  

  روزانه  31149  زيدانشگاه تبر  9  -  الكترونيك قدرتگرايش 
  روزانه  31150  زيدانشگاه تبر  7  -   قدرتيها ستميگرايش س

  روزانه  31151  زيدانشگاه تبر  5  -  درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  روزانه  31152   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  

  روزانه  31153  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  31154   مدرستيدانشگاه ترب  6  -   قدرتكي الكترونشيگرا
  روزانه  31155   مدرستيدانشگاه ترب  8  -   قدرتيها ستمي سشيگرا
  روزانه  31156   مدرستيدانشگاه ترب  1  -  ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس -  قدرتكي الكترونشيگرا
  روزانه  31157   مدرستيدانشگاه ترب  1  -  ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس -  قدرتيها ستمي سشيگرا

  روزانه  31158  دانشگاه تفرش  3  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  31159  دانشگاه تفرش  3  -  الكترونيك قدرت هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  روزانه  31160  دانشگاه تهران  11  -  فشارقوي الكتريكي و ها گرايش سيستم
  روزانه  31161  دانشگاه تهران  9  -  الكترونيك قدرت هاي الكتريكي و گرايش ماشين

  روزانه  31162   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  31163   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد

  روزانه  31164  دانشگاه زنجان  17  -  
  روزانه  31165  دانشگاه سمنان  20  -  
  روزانه  31166   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  

  روزانه  31167  دانشگاه شاهد  5  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  قدرتيها ستمي سشيگرا
  روزانه  31168  دانشگاه شاهد  5  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - يكي الكتريها ني ماششيگرا
  روزانه  31169  دانشگاه شاهرود  6  -   قدرتيها ستمي سشيگرا
  روزانه  31170  دانشگاه شاهرود  8  -   قدرتكيالكترون  ويكي الكتريها ني ماششيگرا

  روزانه  31171  دانشگاه شهركرد  7  -  
  روزانه  31172  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  31173   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  12  -  
  روزانه  31174  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  31175  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  31176  دانشگاه شهيد چمران اهواز  20  -  
  روزانه  31177  رازيدانشگاه ش  12  -  
  روزانه  31178   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   10  -  

  روزانه  31179   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  هاي الكتريكي ونيك قدرت و ماشينگرايش الكتر
  روزانه  31180   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  گرايش تجديد ساختار
  روزانه  31181   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  31182   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  هاي قدرت كنترل شبكه گرايش مديريت و
  روزانه  31183   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  گرايش سيستم
  روزانه  31184   اصفهانيدانشگاه صنعت  10  -  درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين

  روزانه  31185  ريركبي اميدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  31186  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  31187   بابليدانشگاه صنعت  16  -  
  روزانه  31188  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  16  -  ويق فشار هاي قدرت و گرايش سيستم
  روزانه  31189  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  12  -  الكترونيك قدرت هاي الكتريكي و گرايش ماشين



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   104صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2يش كد گرا ( قدرت-برق  مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31190  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  31191  في شريدانشگاه صنعت  6  -  هاي الكتريكي ماشين  الكترونيك قدرت وگرايش

  روزانه  31192  في شريدانشگاه صنعت  9  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  31193  رازي شيدانشگاه صنعت  9  -  انرژي هاي قدرت و گرايش سيستم

  روزانه  31194  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  يكي الكتريها نيماش  قدرت وكي الكترونشيگرا
  روزانه  31195   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  روزانه  31196   و صنعت ايراندانشگاه علم  5  -  گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  31197  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  31198  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  هاي الكتريكي گرايش ماشين

  روزانه  31199   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  
  روزانه  31200  دانشگاه كاشان  14  -  
  روزانه  31201  دانشگاه كردستان  9  -  
  روزانه  31202  دانشگاه كردستان  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  31203   رشت-دانشگاه گيالن   9  -  

  روزانه  31204  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  8  فقط زن
  روزانه  31205  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   12  -  فقط مرد

  روزانه  31206   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   15  -  
  روزانه  31207  ريدانشگاه مال  6  -  
  روزانه  31208  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  31209  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  31210   بهشهريمركز آموزش عال  8  -  
  شبانه  31211  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  31212  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  31213   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  31214  رجنديدانشگاه ب  2  -  
  شبانه  31215   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  31216   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  31217  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش الكترونيك قدرت
  شبانه  31218  زيدانشگاه تبر  2  -   قدرتيها ستميگرايش س

  شبانه  31219  زيدانشگاه تبر  1  -  درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  شبانه  31220   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  شبانه  31221  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  

  شبانه  31222  دانشگاه تهران  5  -  قوي الكتريكي فشار و ها گرايش سيستم
  شبانه  31223  دانشگاه تهران  5  -  الكترونيك قدرت هاي الكتريكي و اشينگرايش م

  شبانه  31224  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  31225  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  31226   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  

  شبانه  31227  دانشگاه شاهد  4  -   دفترچهي درانتهاطيشرا -  قدرتيها ستمي سشيگرا
  شبانه  31228  دانشگاه شاهد  4  -  دفترچه ي درانتهاطيشرا - يكي الكتريها ني ماششيگرا
  شبانه  31229  ه شاهروددانشگا  3  -   قدرتيها ستمي سشيگرا
  شبانه  31230  دانشگاه شاهرود  3  -   قدرتكيالكترون  ويكي الكتريها ني ماششيگرا

  شبانه  31231  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  31232  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  31233  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  31234  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  31235  رازيدانشگاه ش  1  -  

  شبانه  31236   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  31237   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو

  شبانه  31238   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم
  شبانه  31239   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  شيوه آموزش محور-اشينهاي الكتريكي ودرايوگرايش م

  شبانه  31240  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  31241  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  گرايش حفاظت شبكه

  شبانه  31242   بابليدانشگاه صنعت  9  -  
  شبانه  31243  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  يفشارقو  قدرت ويها ستمي سشيگرا
  شبانه  31244  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   قدرتكيالكترون  ويكي الكتريها ني ماششيگرا
  شبانه  31245  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش - يفشارقو  قدرت ويها ستمي سشيگرا
  شبانه  31246  ي طوسنيلدراي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش -  قدرتكيالكترون  ويكي الكتريها ني ماششيگرا

  شبانه  31247  في شريدانشگاه صنعت  1  -  هاي الكتريكي ماشين گرايش الكترونيك قدرت و
  شبانه  31248  في شريدانشگاه صنعت  2  -  هاي قدرت گرايش سيستم

  شبانه  31249   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  31250  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  31251  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  هاي الكتريكي گرايش ماشين

  شبانه  31252   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  31253  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  31254   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  31255   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   105صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( قدرت-برق  مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  31256  ريدانشگاه مال  5  -  
  شبانه  31257  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  31258  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  31259 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  
  غيرانتفاعي  31260   قم-مؤسسه غيرانتفاعي پويش   18  -  
  غيرانتفاعي  31261   گلپايگان-مؤسسه غيرانتفاعي پيام   18  -  
  غيرانتفاعي  31262   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  
  غيرانتفاعي  31263   مشهد-سسه غيرانتفاعي سجاد مؤ  18  -  
  غيرانتفاعي  31264   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي سراج   18  -  
  غيرانتفاعي  31265   قم-مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش   18  -  
  غيرانتفاعي  31266   كاشان-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   18  -  
  غيرانتفاعي  31267   نور-مؤسسه غيرانتفاعي مازيار   18  -  
  غيرانتفاعي  31268   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي هدف   18  -  

  الملل بين  31269   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )2كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251

  روزانه  31270  دانشگاه اصفهان  3  -  با ضرايب قدرت - گرايش رآكتور
  روزانه  31271  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب قدرت - اي هگرايش گداخت هست

  روزانه  31272  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب قدرت - گرايش راكتور
  روزانه  31273  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب قدرت - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  31274   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  با ضرايب قدرت - گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  31275   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  8  -  با ضرايب قدرت - گرايش راكتور
  روزانه  31276  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -   قدرتبيضرا  برق بايمهندس - گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  31277  دانشگاه شهيد بهشتي  3  -   قدرتبي برق با ضرايمهندس - گرايش راكتور
  روزانه  31278  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت -گرايش پرتو پزشكي

  روزانه  31279  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( رايب قدرتبا ض - گرايش راكتور
برنامـه بـا ( ي انرژ يضوابط دانشكده مهندس   با -  قدرت بيضرا با -  راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  31280  في شريدانشگاه صنعت  1  -  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايدرس

  شبانه  31281   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  با ضرايب قدرت - گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  31282   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  7  -  قدرتبا ضرايب  - گرايش راكتور

  شبانه  31283  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت - گرايش پرتوپزشكي
  شبانه  31284  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت - گرايش راكتور

  )2كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1251
  روزانه  31285  في شريدانشگاه صنعت  1  - ستي زطيمح - ي انرژشيگرا
  روزانه  31286  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي انرژيها ستمي سشيگرا
  روزانه  31287  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي انرژيها ي فناورشيگرا

بـا ( ي انـرژ  ينشكده مهندسـ  ضوابط دا  با -  قدرت بيضرا با
ــ  ــه درس ــا يبرنام ــاوت ب ــان   متف ــته امتح ــدرك )يكدرش م

  شبانه  31288  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي انرژيها ستمي سشيگرا  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص فارغ
  )2كد گرايش (پذير  هاي تجديد  مهندسي انرژي-1251

  روزانه  31289  پژوهشگاه مواد و انرژي  1  -   قدرتبيضرا با
  )3كد گرايش (مخابرات  - مهندسي برق -1251

  روزانه  31290  دانشكده اطالعات  -  19  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش اطالعات الكترونيكي - فقط مرد
  روزانه  31291  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش سيستم
  روزانه  31292  هيدانشگاه اروم  6  -  گرايش ميدان
  روزانه  31293  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  31294  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش سيستم

  روزانه  31295  ندرجيدانشگاه ب  18  -  
  روزانه  31296   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش سيستم
  روزانه  31297   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش ميدان
  روزانه  31298  زيدانشگاه تبر  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  31299  زيدانشگاه تبر  3  -  امواج گرايش ميدان و

  روزانه  31300  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  31301   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  گرايش سيستم
  روزانه  31302   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گرايش ميدان
  روزانه  31303  دانشگاه تهران  11  -  گرايش سيستم
  روزانه  31304  دانشگاه تهران  10  -  گرايش ميدان

  روزانه  31305  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  30  -  انتهاي دفترچه شرايط در - )نفرگرايش مخابرات 15  ونفر گرايش رمز15( فقط مرد
  روزانه  31306   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  گرايش سيستم

  روزانه  31307   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  31308   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط مرد

  روزانه  31309  دانشگاه سمنان  7  -  رايش سيستمگ
  روزانه  31310  مناندانشگاه س  7  -  گرايش ميدان
  روزانه  31311   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   14  -  گرايش سيستم
  روزانه  31312   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  گرايش ميدان
  روزانه  31313  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش سيستم
  روزانه  31314  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش ميدان
  روزانه  31315  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  31316  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  گرايش ميدان
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  )3كد گرايش  ( مخابرات-برق  مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31317  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  31318  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  داني مشيگرا

  روزانه  31319  رازيدانشگاه ش  21  -  گرايش سيستم
  روزانه  31320  رازيدانشگاه ش  7  -  گرايش ميدان

  روزانه  31321  صفهان ايدانشگاه صنعت  6  -  گرايش سيستم - فقط زن
  روزانه  31322   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش شبكه - فقط زن
  روزانه  31323   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش ميدان - فقط زن
  روزانه  31324   اصفهانيدانشگاه صنعت  17  -  گرايش سيستم - فقط مرد
  روزانه  31325   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  گرايش شبكه - فقط مرد
  روزانه  31326   اصفهانينعتدانشگاه ص  6  -  گرايش ميدان - فقط مرد

  روزانه  31327  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  31328  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  گرايش ميدان

  روزانه  31329   بابليدانشگاه صنعت  8  -  زمينه تخصصي سيستم
  روزانه  31330   بابليدانشگاه صنعت  5  -  زمينه تخصصي ميدان

  روزانه  31331  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  14  -  گرايش سيستم
  روزانه  31332  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  20  -  گرايش موج

  روزانه  31333  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  31334  في شريدانشگاه صنعت  7  -  گرايش رمز

  روزانه  31335  في شريدانشگاه صنعت  15  -  گرايش سيستم
  روزانه  31336  في شريدانشگاه صنعت  9  -  نوري و گرايش مايكروويو

  روزانه  31337  رازي شيدانشگاه صنعت  16  -  گرايش سيستم
  روزانه  31338  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  داني مشيگرا

  روزانه  31339   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش رمز
  روزانه  31340   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  هانتهاي دفترچ شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  31341  ه علم و صنعت ايراندانشگا  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  31342  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  گرايش ميدان

هيانجام مصاحبه منوط به ارا     - بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران       - فقط مرد 
  روزانه  31343  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  4  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - باشد يارگان بورس دهنده م موافقتنامه از

  روزانه  31344   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  گرايش سيستم
  روزانه  31345   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش ميدان
  روزانه  31346   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  گرايش سيستم
  روزانه  31347   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  گرايش ميدان
  روزانه  31348  زديدانشگاه   34  -  گرايش سيستم
  روزانه  31349  زديدانشگاه   7  -  گرايش ميدان

  روزانه  31350  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش - ستميگرايش س
  روزانه  31351  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش - دانيم

  شبانه  31352  هيدانشگاه اروم  2  -   سيستمگرايش
  شبانه  31353  هيدانشگاه اروم  3  -  گرايش ميدان

  شبانه  31354  رجنديدانشگاه ب  4  -  
  شبانه  31355   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش سيستم
  شبانه  31356   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  گرايش ميدان
  شبانه  31357   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - گرايش سيستم
  شبانه  31358   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش - گرايش ميدان
  نهشبا  31359  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش سيستم
  شبانه  31360  زيدانشگاه تبر  1  -  امواج گرايش ميدان و

  شبانه  31361  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2  -  
  شبانه  31362  دانشگاه تهران  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  31363  دانشگاه تهران  3  -  گرايش ميدان
  شبانه  31364  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  31365  دانشگاه سمنان  2  -  نگرايش ميدا

  شبانه  31366   زاهدان-وچستان دانشگاه سيستان و بل  6  -  گرايش سيستم
  شبانه  31367   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  گرايش ميدان
  شبانه  31368  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش سيستم
  شبانه  31369  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش ميدان

  شبانه  31370  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  ايش سيستمگر
  شبانه  31371  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرايش ميدان

  شبانه  31372  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  داني مشيگرا
  شبانه  31373   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش سيستم - فقط زن
  شبانه  31374   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش شبكه - فقط زن
  شبانه  31375   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش ميدان - فقط زن
  شبانه  31376   اصفهانينعتدانشگاه ص  4  -  گرايش سيستم - فقط مرد
  شبانه  31377   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش شبكه - فقط مرد
  شبانه  31378   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش ميدان - فقط مرد
  شبانه  31379   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش سيستم - فقط زن
  شبانه  31380   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش شبكه - فقط زن
  شبانه  31381   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش ميدان - فقط زن
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 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  31382   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش سيستم - فقط مرد
  شبانه  31383   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش شبكه - فقط مرد
  شبانه  31384   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش ميدان - فقط مرد

  شبانه  31385  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  گرايش سيستم
  شبانه  31386  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  گرايش ميدان

  شبانه  31387   بابليدانشگاه صنعت  5  -  زمينه تخصصي سيستم
  شبانه  31388   بابليدانشگاه صنعت  2  -  زمينه تخصصي ميدان

  شبانه  31389  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  31390  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش موج

  شبانه  31391  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش - ستمي سشيگرا
  شبانه  31392  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهي ش-  موجشيگرا

  شبانه  31393  في شريدانشگاه صنعت  2  -  گرايش رمز
  شبانه  31394  في شريدانشگاه صنعت  3  -  گرايش سيستم

  شبانه  31395  في شريدانشگاه صنعت  2  -  نوري و گرايش مايكروويو
  شبانه  31396   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش رمز
  شبانه  31397   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ل تهرانمحل تحصي

  شبانه  31398  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش سيستم
  انهشب  31399  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  گرايش ميدان

  شبانه  31400  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  10  -  فقط مرد
  شبانه  31401   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش سيستم

  شبانه  31402   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  يش ميدانگرا
  شبانه  31403   رشت-ه گيالن دانشگا  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  31404   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  گرايش ميدان
  شبانه  31405  زديدانشگاه   16  -  گرايش سيستم
  شبانه  31406  زديدانشگاه   4  -  گرايش ميدان

  شبانه  31407  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش - ستميگرايش س
  شبانه  31408  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش - دانيم

  غيرانتفاعي  31409  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  31410  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  31411   آبيك-رانتفاعي آبا مؤسسه غي  18  -  
  غيرانتفاعي  31412  گرمسار- باني اديرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  31413   قم-مؤسسه غيرانتفاعي پويش   18  -  
  غيرانتفاعي  31414   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي خاوران   18  -  
  غيرانتفاعي  31415   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي سجاد   18  -  
كيبآ/يدكاشانيجمش نيالد اثيغ يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  31416

  الملل بين  31417   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )3كد گرايش  ((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1251

  روزانه  31418  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  با ضرايب مخابرات - گرايش مخابرات امن
  شبانه  31419  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  با ضرايب مخابرات - گرايش مخابرات امن

  )3كد گرايش ( راديو الكترونيك -1251
- محل تحـصيل تهـران     - با ضرايب مخابرات   - راديوالكترونيك - مهندسي برق  - فقط مرد   روزانه  31420   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -

  شبانه  31421   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  )3كد گرايش ( ماهواره ي مهندسي فناور-1251

  روزانه  31422  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -   برقيدانشكده مهندس ارائه در - اتبا ضرايب مخابر - فقط مرد
  )3كد گرايش ( مهندسي صدا -1251

  روزانه  31423  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  مخابراتبيضرا با - فقط مرد
  )4كد گرايش (كنترل  - مهندسي برق -1251

  روزانه  31424  دانشگاه اصفهان  5  -  
  وزانهر  31425  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  31426   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  31427   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  31428  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  31429  زيدانشگاه تبر  6  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  31430  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  7  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  31431   مدرستيدانشگاه ترب  7  -   كنترلهيزمينه نظر
  روزانه  31432   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  گرايش اتوماسيون صنعتي

  روزانه  31433  دانشگاه تفرش  3  -  
  روزانه  31434  دانشگاه تهران  17  -  

  روزانه  31435  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  31436  دانشگاه شاهرود  22  -  
  روزانه  31437  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  31438  رازيدانشگاه ش  10  -  
  روزانه  31439   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   15  -  

  روزانه  31440   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  31441   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط مرد

  روزانه  31442  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  
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  3جدول شماره   108صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  ( كنترل-برق  مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31443   بابليدانشگاه صنعت  11  -  
نظرگروه آموزشـي    كنترل با  يمهندس  و ستمي س ي مهندس نهيزم دو انتخاب واحدهاي درسي از   

  روزانه  31444  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  17  -  كنترل -  برقي مهندسيليالتحص مدرك فارغ -
  روزانه  31445  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  31446  في شريدانشگاه صنعت  10  -  
  انهروز  31447  رازي شيدانشگاه صنعت  14  -  

  روزانه  31448   مالك اشتريعتدانشگاه صن  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  روزانه  31449  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  
  روزانه  31450   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  31451  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  31452  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  31453  دانشگاه كردستان  5  -   محور آموزشوهيش

  شبانه  31454   همدان-لي سينا دانشگاه بوع  1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  31455   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  31456   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  31457  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  31458  زيدانشگاه تبر  2  -  ستمي سشيگرا
  شبانه  31459  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2  -  

  شبانه  31460   مدرستيدانشگاه ترب  10  -   كنترلهي نظرشيگرا
  شبانه  31461  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  31462  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  31463  دانشگاه شاهرود  10  -  
  شبانه  31464  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  31465  رازيدانشگاه ش  1  -  

  شبانه  31466   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  31467   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط مرد
  شبانه  31468   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  31469   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  31470  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  31471   بابليصنعتدانشگاه   6  -  
 كنتـرليمهندس  و ستمي س ي مهندس نهيزم دو انتخاب واحدهاي درسي از     شبانه  31472  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  

  شبانه  31473  ي طوسنيرالدي خواجه نصيگاه صنعتدانش  5  -  آموزش محوروهيش  كنترل -  برقي مهندسيليالتحص مدرك فارغ - نظرگروه آموزشي با
  شبانه  31474  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  31475   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  31476  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  انهشب  31477   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  31478  دانشگاه كاشان  2  -  
  غيرانتفاعي  31479   گلپايگان-مؤسسه غيرانتفاعي پيام   18  -  
  غيرانتفاعي  31480   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي خراسان   18  -  
  غيرانتفاعي  31481   قم-مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش   18  -  
  غيرانتفاعي  31482   كاشان-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   18  -  

  مجازي  31483   مدرستيدانشگاه ترب  60  -   آموزش محوروهي ش- ي صنعتوني اتوماسشيگرا
  الملل بين  31484  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )4كد گرايش (اي  سته مهندسي ه-1251
برنامـه بـا ( ي انرژ يضوابط دانشكده مهندس   با –  كنترل بيضرا با –  راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  31485  في شريدانشگاه صنعت  1  -  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايدرس

  )4كد گرايش (كنترل  هاي هدايت و  سيستم-1251
  روزانه  31486   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - با ضرايب كنترل

  شبانه  31487   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - ا ضرايب كنترلب
  )4كد گرايش (عالئم   كنترل و-1251

  روزانه  31488  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  آهن دانشكده راه ارائه در -با ضرايب كنترل
  )4كد گرايش ( ماهواره ي مهندسي فناور-1251

  روزانه  31489  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -   برقيدانشكده مهندس ارائه در - با ضرايب كنترل - فقط مرد
  )5كد گرايش (آهن برقي   راه-1251

  روزانه  31490  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  آهن  راهيدر دانشكده مهندس
  )5كد گرايش (آهن   مهندسي خطوط راه-1251

  روزانه  31491  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي برق - آهن برقي با ضرايب راه
  شبانه  31492  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي برق - آهن برقي با ضرايب راه

  )6كد گرايش (مديريت انرژي  -  مهندسي قدرت-1251
  روزانه  31493  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  31494  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   4  -   ماهان دركرمانتي سايمحل برگزار
  روزانه  31495   كرمان-محيطي 

  شبانه  31496  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  31497  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  31498  ريركبي اميدانشگاه صنعت  15  -  پرديس گرمسار محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   109صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش  ( مديريت انرژي–قدرت  مهندسي -1251ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  لنيمسا
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   2  -  كرمان  ماهان درتي سايمحل برگزار
  شبانه  31499   كرمان-محيطي 

  )7كد گرايش (بيوالكتريك  - مهندسي پزشكي -1251
  روزانه  31500  شگاه اصفهاندان  9  -  
  روزانه  31501   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  31502  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  31503  ار سبزو-دانشگاه حكيم سبزواري   2  -  
  روزانه  31504  دانشگاه سمنان  6  -  

  روزانه  31505  دانشگاه شاهد  8  -  نتهاي دفترچها شرايط در
  روزانه  31506  رازيدانشگاه ش  5  -  
  روزانه  31507  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  31508   بابليدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  31509  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  31510  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  
  روزانه  31511  في شريدانشگاه صنعت  9  -  
  روزانه  31512  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  
  شبانه  31513  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  31514   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   2  -  

  شبانه  31515  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  31516  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  31517   بابليدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  31518  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  31519  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  31520  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  31521  اه علم و صنعت ايراندانشگ  2  -  

دانـشگاه ازهـاي تكميلـي      از آزمون  پذيرش بعد  -  فرانسه يكارديدانشگاه پ  دوره مشترك با  
  الملل بين  31522  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  www.kntu.ac.ir  -  6:  در سايتاطالعات بيشتر - شدگان بين معرفي

  )7كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251
اي و   چـارچوب دانـشكده مهندسـي هـسته        در(  بيوالكتريك با ضرايب  - گرايش پرتوپزشكي   روزانه  31523  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -

  شبانه  31524  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  )فيزيك
  )8كد گرايش ( مهندسي مكاترونيك -1251

  وزانهر  31525  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  31526  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  31527  دانشگاه تهران  3  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص
  روزانه  31528  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  31529  دانشگاه شاهرود  2  -  
  روزانه  31530  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  31531  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  10  -  

  روزانه  31532   مالك اشتريدانشگاه صنعت  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در -محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  شبانه  31533  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  31534  زيدانشگاه تبر  2  -  

  شبانه  31535  دانشگاه تهران  3  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص
  شبانه  31536  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  31537  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  31538  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  31539  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31540  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  31541   مالك اشتريدانشگاه صنعت  7  -  شرايط درانتهاي دفترچه -محل تحصيل شاهين شهراصفهان
  الملل بين  31542  دانشگاه تهران  10  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )8كد گرايش (هاي ابزاردقيق  مهندسي سيستم - مكاترونيك  مهندسي برق و-1251
  روزانه  31543  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  انشكده مهندسي برقمحل تحصيل د - با ضرايب مكاترونيك
  شبانه  31544  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  با ضرايب مكاترونيك

  )1كد گرايش ( مهندسي اكتشاف نفت -1253
  روزانه  31545  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران -فقط مرد

  روزانه  31546  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  31547  دانشگاه شاهرود  5  -  

  روزانه  31548  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل آبادان
  روزانه  31549  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  31550  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  

  شبانه  31551  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران - فقط مرد
  شبانه  31552  دانشگاه سمنان  2  -  
  هشبان  31553  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  31554  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  

  )2كد گرايش (برداري نفت  بهره  مهندسي حفاري و-1253
  روزانه  31555  دانشگاه تهران  6  -  بهره برداري حفاري و - فتالتحصيلي مهندسي ن مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  31556   فارس بوشهرجي خلدانشگاه  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   110صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (برداري نفت  بهره  مهندسي حفاري و-1253ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  شگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دان
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31557  دانشگاه شاهرود  4  -  
  روزانه  31558  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  

  روزانه  31559  شگاه صنعت نفتدان  8  -  بهره برداري -  مهندسي نفتيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - محل تحصيل اهواز
  روزانه  31560  دانشگاه صنعت نفت  8  -  حفاري -  مهندسي نفتيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و - محل تحصيل اهواز

  روزانه  31561  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش استخراج نفت
  روزانه  31562  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  
  روزانه  31563  في شريدانشگاه صنعت  6  -  

  شبانه  31564  دانشگاه تهران  3  -  بهره برداري حفاري و - التحصيلي مهندسي نفت مدرك فارغ عنوان رشته و
  شبانه  31565  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  31566  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  31567  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش استخراج نفت
  )3كد گرايش ( مهندسي مخازن هيدروكربوري -1253

  روزانه  31568  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  31569   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  4  -  
  روزانه  31570  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  31571  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  

  روزانه  31572  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز
  روزانه  31573  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  31574  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  13  -  
  روزانه  31575  في شريدانشگاه صنعت  12  -  
  شبانه  31576  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  31577  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  31578   باهنر كرماندانشگاه شهيد  2  -  
  شبانه  31579  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  31580  في شريدانشگاه صنعت  1  -  

  الملل بين  31581  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش (صنايع پليمر  - مهندسي پليمر-1255

  روزانه  31582  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  26  -  
  روزانه  31583  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  10  -  هاي پليمري گرايش بيومتريال

  روزانه  31584  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  31585   مدرستيدانشگاه ترب  12  -  
  روزانه  31586  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  31587   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط زن
  روزانه  31588   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  فقط مرد

  روزانه  31589  ريركبي اميدانشگاه صنعت  14  -  
  روزانه  31590  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  رماهشهرپرديس بند محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير

  روزانه  31591  هند تبريزدانشگاه صنعتي س  9  -  
  روزانه  31592  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  31593  زديدانشگاه   10  -  آموزش محور وهيش
  شبانه  31594  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  31595  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  31596   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  31597   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد
  شبانه  31598   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  31599   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  31600  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  
  شبانه  31601  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  پرديس بندرماهشهر محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير

  شبانه  31602  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  31603  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  31604  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش واقع در يالملل بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش (پليمريزاسيون  مهندسي فرآيند - مهندسي پليمر-1255

  زانهرو  31605  تهران- رنگعيپژوهشكده صنا  2  -  شيوه پژوهش محور - با ضرايب صنايع پليمر
  روزانه  31606  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  11  -  با ضرايب صنايع پليمر

مري پلعي صنابيضر با -ونيزاسيمري پليندهاي فرايالتحصيلي مهندس مدرك فارغ عنوان رشته و   روزانه  31607   مدرستيدانشگاه ترب  6  -
  روزانه  31608  ريركبيام يدانشگاه صنعت  5  -  با ضرايب صنايع پليمر
  روزانه  31609  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  پرديس بندرماهشهر محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - با ضرايب صنايع پليمر

  روزانه  31610  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  
  شبانه  31611  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب صنايع پليمر
  شبانه  31612  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  پرديس بندرماهشهر محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - با ضرايب صنايع پليمر

  )2كد گرايش ( نانوپليمر -  مهندسي پليمر-1255
  روزانه  31613  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  31614  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  

  )1كد گرايش (سازه كشتي  - مهندسي معماري كشتي -1256
  روزانه  31615  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  31616   بابليدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  31617  في شريدانشگاه صنعت  11  -  
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  )1كد گرايش (سازه كشتي  - مهندسي معماري كشتي -1256ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  31618  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  31619   بابليدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31620  في شريدانشگاه صنعت  1  -  

  )1كد گرايش (صنايع دريايي   مهندسي ساخت در-1256
  روزانه  31621  ريركبي اميدانشگاه صنعت  12  -  پرديس بندرعباس نشگاه صنعتي اميركبيرمحل تحصيل دا - با ضرايب سازه كشتي
  شبانه  31622  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  پرديس بندرعباس محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - با ضرايب سازه كشتي

  )1كد گرايش  (اي دري مهندس-1256
  روزانه  31623   مالك اشتريدانشگاه صنعت  10  -  ييهاي متحرك دريا گرايش سازه

  روزانه  31624   مالك اشتريدانشگاه صنعت  10  -  جلوبري گرايش هيدروديناميك و
  شبانه  31625   مالك اشتريدانشگاه صنعت  8  -  ييهاي متحرك دريا گرايش سازه

محل تحـصيل شـاهين شـهر       - يبا ضرايب سازه كشت   
  انتهاي دفترچه شرايط در - اصفهان

  شبانه  31626   مالك اشتريدانشگاه صنعت  8  -  جلوبري گرايش هيدروديناميك و
  )2كد گرايش (هيدرومكانيك كشتي  - مهندسي معماري كشتي -1256

  روزانه  31627   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  
  روزانه  31628  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  
  شبانه  31629  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  

  )2كد گرايش  (اي دري مهندس-1256
محـل تحـصيل دانـشگاه صـنعتي - با ضـرايب هيـدرومكانيك   - نقل دريايي  گرايش حمل و    روزانه  31630  ريركبي اميدانشگاه صنعت  12  -

  شبانه  31631  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  پرديس بندرعباس اميركبير
  )1كد گرايش ( مهندسي شيمي -1257

  روزانه  31632  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  12  -  شيوه پژوهش محور
  روزانه  31633  دانشگاه اراك  12  -  
  روزانه  31634  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  31635  دانشگاه اصفهان  4  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  31636  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش محيط زيست
  روزانه  31637  دانشگاه اصفهان  4  -  گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  31638  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  31639  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  31640  زيدانشگاه تبر  6  -  
  روزانه  31641  زيدانشگاه تبر  4  -  مريپل
  روزانه  31642  زيدانشگاه تبر  6  -  نديفرا

  روزانه  31643   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و
  روزانه  31644   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  گرايش فرآيندها

  روزانه  31645   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  31646  دانشگاه تهران  5  -  محيط زيست گرايش انرژي و

  روزانه  31647  دانشگاه تهران  9  -  حي فرآيندهاگرايش طرا
  روزانه  31648  دانشگاه تهران  9  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  31649  دانشگاه تهران  7  -  گرايش كاتاليست
  روزانه  31650   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  8  -  

  روزانه  31651   كرمانشاهيدانشگاه راز  9  -  گرايش پيشرفته - فقط زن
  روزانه  31652   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش پليمر - فقط مرد
  روزانه  31653   كرمانشاهيدانشگاه راز  9  -  گرايش پيشرفته - فقط مرد

  روزانه  31654  انشگاه سمناند  12  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  روزانه  31655  دانشگاه سمنان  12  -  گرايش جداسازي

  روزانه  31656  دانشگاه سمنان  12  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  31657  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش نانوشيمي

  روزانه  31658   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  31659   زاهدان- بلوچستان دانشگاه سيستان و  8  -  ترموديناميك گرايش سنتيك و

  روزانه  31660   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  31661   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   8  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  31662  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  گرايش بيوتكنولوژي
  روزانه  31663  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  گرايش محيط زيست

  روزانه  31664  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14  -  مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  31665  رازيدانشگاه ش  15  -  

  روزانه  31666  رازيدانشگاه ش  6  -  كنترل فرآيند گرايش شبيه سازي و
  روزانه  31667  رازيدانشگاه ش  11  -  گرايش مهندسي گاز

  روزانه  31668  رازيدانشگاه ش  8  -  گرايش نانو
  روزانه  31669  رازيدانشگاه ش  5  -  مري پلشيگرا
  روزانه  31670  رازيدانشگاه ش  5  -  ستي زطي محشيگرا

  روزانه  31671  رازيدانشگاه ش  5  -  نمخاز
  روزانه  31672  هي ارومي صنعتدانشگاه  4  -   انتقاليها دهي پدشيگرا

  روزانه  31673   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش پديده هاي انتقال - فقط زن
  روزانه  31674   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي - فقط زن
  روزانه  31675   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط زن
  روزانه  31676   اصفهانيدانشگاه صنعت  10  -  هاي انتقال گرايش پديده - فقط مرد
  روزانه  31677   اصفهانيدانشگاه صنعت  10  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي - فقط مرد
  روزانه  31678   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط مرد
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  3جدول شماره   112صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ي شيم مهندسي -1257ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31679  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  31680  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و

  روزانه  31681  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  طراحي فرايند جداسازي وگرايش 
  روزانه  31682  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي
  روزانه  31683  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي محيط زيست

  روزانه  31684  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  گرايش نانو
  روزانه  31685   بابليدانشگاه صنعت  8  -  كاتاليست گرايش ترموسنتيك و

  روزانه  31686   بابليدانشگاه صنعت  6  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  31687  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  10  -  

  وزانهر  31688  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  31689  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  گرايش پليمر

  روزانه  31690  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و
  روزانه  31691  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -   فرآيندهاي جداسازييگرايش طراح

  روزانه  31692  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  گرايش مهندسي فرآيند
  روزانه  31693  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  گرايش مهندسي محيط زيست

  روزانه  31694  في شريانشگاه صنعتد  6  -  ي پزشكيزمينه مهندس
  نهروزا  31695  في شريدانشگاه صنعت  12  -  فرآيندهاي جداسازي هاي انتقال و گرايش پديده

  روزانه  31696  في شريدانشگاه صنعت  10  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  روزانه  31697  في شريدانشگاه صنعت  6  -  گرايش صنايع غذايي

  روزانه  31698  في شريدانشگاه صنعت  5  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  31699  في شريدانشگاه صنعت  7  -  كنترل شبيه سازي و گرايش مدل سازي و
  روزانه  31700  في شريدانشگاه صنعت  10  -  گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  31701  في شريدانشگاه صنعت  8  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  روزانه  31702  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  

  روزانه  31703  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  هندسي گازگرايش م
  روزانه  31704   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  31705  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  مريگرايش پل
  روزانه  31706  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و

  هروزان  31707  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  گرايش صنايع شيميايي معدني
  روزانه  31708  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  31709  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  كنترل فرآيندها شبيه سازي و گرايش طراحي،
  روزانه  31710   مشهديدانشگاه فردوس  14  -  ي جداسازيندهايهاي انتقال و فرآ گرايش پديده

  روزانه  31711   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  ندي فرآيطراح  وي سازهيگرايش شب
  روزانه  31712   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  گرايش صنايع غذايي

  روزانه  31713   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  انتقال گاز گرايش فرآوري و
  روزانه  31714  دانشگاه كاشان  15  -  

  روزانه  31715  ندانشگاه كاشا  5  -  يمي شيالتحصيلي نانومهندس مدرك فارغ عنوان رشته و
  روزانه  31716  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  31717   رشت-دانشگاه گيالن   17  -  

  روزانه  31718   اردبيل-محقق اردبيلي دانشگاه   8  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  31719  اسوجيدانشگاه   7  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  31720  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  10  -  ندي فراشيگرا
  روزانه  31721   بهشهريمركز آموزش عال  8  -   انتقاليها دهي پدشيگرا

  شبانه  31722  دانشگاه اراك  6  -  
  شبانه  31723  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  31724  زيدانشگاه تبر  1  -  مريپل
  شبانه  31725  زيدانشگاه تبر  4  -  نديفرا

  شبانه  31726  دانشگاه تهران  2  -  محيط زيست گرايش انرژي و
  شبانه  31727  دانشگاه تهران  4  -  گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  31728  دانشگاه تهران  4  -  دهاي جداسازيگرايش طراحي فرآين
  شبانه  31729  اه تهراندانشگ  4  -  گرايش كاتاليست

  شبانه  31730   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش پيشرفته - فقط زن
  شبانه  31731   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش پيشرفته - فقط مرد

  شبانه  31732  دانشگاه سمنان  3  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  شبانه  31733  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش جداسازي

  شبانه  31734  دانشگاه سمنان  3  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  31735  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش نانوشيمي

  شبانه  31736   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  هاي انتقال ديدهگرايش پ
  شبانه  31737   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  ترموديناميك گرايش سنتيك و

  شبانه  31738   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  31739   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  شبانه  31740  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14  -  مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  31741  رازيدانشگاه ش  1  -  گرايش نانو

  شبانه  31742   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  هاي انتقال گرايش پديده - فقط زن
  شبانه  31743   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي - فقط زن
  شبانه  31744   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط زن
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  )1كد گرايش (ي شيم مهندسي -1257ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  اتتوضيح  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  31745   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش پديده هاي انتقال - فقط مرد
  شبانه  31746   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي - فقط مرد
  شبانه  31747   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط مرد
  شبانه  31748   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - هاي انتقال  پديدهگرايش - فقط زن
  شبانه  31749   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش فرايندهاي جداسازي - فقط زن
  شبانه  31750   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط زن
  شبانه  31751   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - هاي انتقال گرايش پديده - فقط مرد
  شبانه  31752   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش فرايندهاي جداسازي - فقط مرد
  شبانه  31753   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش مهندسي شيمي پيشرفته - فقط مرد

  شبانه  31754  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  هاي انتقال گرايش پديده
  شبانه  31755  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  شبانه  31756  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  ايندطراحي فر گرايش جداسازي و

  شبانه  31757  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير پرديس بندرماهشهر - گرايش صنايع پتروشيمي
  شبانه  31758  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  غذاييگرايش صنايع 

  شبانه  31759  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  شبانه  31760  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  - يس بندرماهشهرپرد محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - گرايش مهندسي محيط زيست

  شبانه  31761  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش نانو
  شبانه  31762   بابليدانشگاه صنعت  5  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و

  شبانه  31763   بابليدانشگاه صنعت  4  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  31764  في شريدانشگاه صنعت  1  -  فرآيندهاي جداسازي هاي انتقال و پديده

  شبانه  31765  في شريدانشگاه صنعت  1  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  شبانه  31766  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش صنايع غذايي

  هشبان  31767  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  31768  في شريدانشگاه صنعت  1  -  كنترل شبيه سازي و گرايش مدل سازي و
  شبانه  31769  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش مهندسي پليمر

  شبانه  31770  في شريدانشگاه صنعت  1  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  شبانه  31771   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  31772  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و

  شبانه  31773  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  31774  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  كنترل فرآيندها شبيه سازي و ،  گرايش طراحي

  شبانه  31775  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  ي معدنييايمي شعي صناشيگرا
  شبانه  31776   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  ندي فرآيطراح  وي سازهيگرايش  شب

  شبانه  31777   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  ي جداسازيندهايهاي انتقال و فرآ گرايش پديده
  شبانه  31778   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  گرايش صنايع غذايي

  شبانه  31779   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  انتقال گاز گرايش فرآوري و
  شبانه  31780  دانشگاه كاشان  6  -  

  شبانه  31781  دانشگاه كاشان  3  -  يميش يالتحصيلي نانومهندس مدرك فارغ عنوان رشته و
  شبانه  31782   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  

  شبانه  31783   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  31784  اسوجيدانشگاه   4  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  پيام نور  31785   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31786   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  31787  )انتفاعيغير( آمل -دانشگاه شمال   18  -  گرايش مهندسي پليمر
  غيرانتفاعي  31788 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  

  مجازي  31789   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   20  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  31790   مدرستيدانشگاه ترب  60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  31791  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد - ندهايرآ في طراحشيگرا
  الملل بين  31792   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   60  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص -  فرآيندهايگرايش طراح

  الملل بين  31793   زاهدان-نشگاه سيستان و بلوچستان دا  40  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص - ندهاي فرآي طراحشيگرا
  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1257

  روزانه  31794  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  با ضرايب مهندسي شيمي - اي گرايش چرخه سوخت هسته
  روزانه  31795  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  با ضرايب مهندسي شيمي - گرايش راكتور

  روزانه  31796  رازيدانشگاه ش  3  -  با ضرايب مهندسي شيمي - رايش راكتورگ
  روزانه  31797   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  با ضرايب مهندسي شيمي - فقط زن
  روزانه  31798   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  با ضرايب مهندسي شيمي - فقط مرد

  روزانه  31799  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  - )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب مهندسي شيمي - گرايش راكتور
بـا ( ي انـرژ يضوابط دانشكده مهندسـ  با -يمي شي مهندسبيضرا ا ب- ت چرخه سوخ شيگرا

  روزانه  31800  في شريدانشگاه صنعت  7  -  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايبرنامه درس
  شبانه  31801   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  با ضرايب مهندسي شيمي - فقط زن
  شبانه  31802   اصفهانينعتدانشگاه ص  2  -  با ضرايب مهندسي شيمي - فقط مرد
  شبانه  31803   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  با ضرايب مهندسي شيمي-شيوه آموزش محور - فقط مرد

بـا ( ي انـرژ  يضوابط دانشكده مهندس   با - يمي ش ي مهندس بيضرا با -  چرخه سوخت  شيگرا
  شبانه  31804  في شريدانشگاه صنعت  1  -  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايبرنامه درس

  )1كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1257
  روزانه  31805  پژوهشگاه مواد و انرژي  3  -  يبا ضرايب مهندسي شيم

  روزانه  31806  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب مهندسي شيمي
  روزانه  31807  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب مهندسي شيمي
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  )1كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1257
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  حصيلت

  روزانه  31808  في شريدانشگاه صنعت  2  -  ستي زطيمح - ي انرژشيگرا
  روزانه  31809  في شريدانشگاه صنعت  3  -  ي انرژيها ستمي سشيگرا
  روزانه  31810  فير شيدانشگاه صنعت  3  -  ي انرژيها ي فناورشيگرا

يضوابط دانـشكده مهندسـ     با - يمي ش ي مهندس بيضرا با
)يكدرشـته امتحـان     متفـاوت بـا    يبرنامـه درسـ    با( يانرژ

  شبانه  31811  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ستي زطيمح - ي انرژشيگرا  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
  )1كد گرايش ( مهندسي تسليحات -1257

  شبانه  31812   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در/محل تحصيل تهران/با ضرايب مهندسي شيمي/گرايش مهمات/فقط مرد
  )1كد گرايش  (ي پزشكستي ز-يمي شي مهندس-1257

  روزانه  31813   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  يمي شي رشته مهندسبيبا ضرا
  )1كد گرايش ( صنايع - مهندسي صنايع -1259

  روزانه  31814  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  31815  )س(دانشگاه الزهرا  14  -  فقط زن

  روزانه  31816  جنورددانشگاه ب  6  -  
  روزانه  31817   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   7  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  31818   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  31819  تفرشدانشگاه   3  -  
  روزانه  31820  دانشگاه تهران  16  -  

  روزانه  31821   تهرانيدانشگاه خوارزم  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  31822   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  

  روزانه  31823  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  31824  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  روزانه  31825  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  

  روزانه  31826   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  فقط زن
  روزانه  31827   اصفهانيدانشگاه صنعت  14  -  فقط مرد

  روزانه  31828  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  31829  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  16  -  
  روزانه  31830  في شريدانشگاه صنعت  15  -  
  روزانه  31831  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  31832  دانشگاه علم و صنعت ايران  20  -  
  روزانه  31833   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  31834  دانشگاه كردستان  18  -  
  روزانه  31835  زديدانشگاه   14  -  
  زانهرو  31836  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  31837  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  31838  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  31839  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  31840   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  31841  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  31842   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  31843  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3  -  

  شبانه  31844  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  31845  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  

  شبانه  31846   اصفهانيانشگاه صنعتد  2  -  فقط زن
  شبانه  31847   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط مرد
  شبانه  31848   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  31849   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  31850  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  31851  ريركبي اميدانشگاه صنعت  15  -  پرديس گرمسار محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير

  شبانه  31852  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  31853  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  31854  في شريدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31855  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  شبانه  31856   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  31857  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  31858  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31859  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31860  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31861   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  31862   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  31863  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  دفترچهانتهاي  شرايط در -با همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي 

  غيرانتفاعي  31864 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  
  غيرانتفاعي  31865   گرمسار-مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي   18  -  
  غيرانتفاعي  31866   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي سجاد   18  -  

  غيرانتفاعي  31867   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  نيقزو  واحدليمحل تحص
  غيرانتفاعي  31868 )قزوين(البرز شهرصنعتي/كاسپين مؤسسه غيرانتفاعي  18  -  

  مجازي  31869   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  31870  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  60  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   115صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( صنايع - مهندسي صنايع -1259ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

محـل تحـصيل -  دفترچـه  يانتها  در طيشرا - فرانسه ENSAM دانشگاه بصورت مشترك با  
  الملل بين  31871  دانشگاه تهران  6  -  هاي فني پرديس دانشكده

  الملل بين  31872  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  31873   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص

  )1كد گرايش (نقل ريلي   مهندسي حمل و-1259
  روزانه  31874  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  آهن دانشكده مهندسي راه در -با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كد گرايش ((IT)   مهندسي فناوري اطالعات-1259
  روزانه  31875   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  با ضرايب مهندسي صنايع - نولوژي اطالعاتهاي تك گرايش سيستم

  )1كد گرايش (فناوري   مديريت نوآوري و-  مهندسي صنايع-1259
  زانهرو  31876  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  31877  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كد گرايش (مين أزنجيره ت  مهندسي لجستيك و-  مهندسي صنايع-1259
  روزانه  31878  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه - با ضرايب مهندسي صنايع -ط مردفق

  روزانه  31879  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  31880  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  مهندسي صنايعبا ضرايب 

  )2كد گرايش ( مهندسي مالي -1259
  روزانه  31881  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  31882  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  31883  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  31884  يدانشگاه علوم اقتصاد  14  -  
  شبانه  31885  دانشگاه تهران  -  10  
  شبانه  31886  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  31887  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31888  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  31889  يدانشگاه علوم اقتصاد  12  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  31890  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  غيرانتفاعي  31891   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي رجاء   18  -  
  )1كد گرايش (بهره وري  مديريت سيستم و - مهندسي صنايع -1260

  روزانه  31892   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  31893   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  31894  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  31895  في شريدانشگاه صنعت  10  -  

  روزانه  31896  ر مالك اشتيدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  روزانه  31897   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  31898  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  
  روزانه  31899  زديدانشگاه   13  -  
  روزانه  31900  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  31901   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  31902   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  31903   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -  ش محورشيوه آموز -  تهرانليمحل تحص

  شبانه  31904  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31905  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  پرديس بندرماهشهر محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير

  شبانه  31906   مالك اشتريگاه صنعتدانش  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  بانهش  31907   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  31908  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  شبانه  31909  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  31910  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31911  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31912  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31913  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31914  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31915   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  31916  ركز تهران م-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  31917  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  31918  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  31919  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  
  غيرانتفاعي  31920 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  

  غيرانتفاعي  31921  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي   18  -  محل تحصيل تهران
  يرانتفاعيغ  31922   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير   18  -  
  غيرانتفاعي  31923   يزد-) ع(مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد  18  -  
  غيرانتفاعي  31924   گرمسار-مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي   18  -  
  غيرانتفاعي  31925   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   18  -  
  غيرانتفاعي  31926   رشت-مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال   18  -  

  مجازي  31927   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  31928   تهران-رز مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالب  60  -   آموزش محوروهيش

 بـه صـورتيي نهـا  رشيپـذ  - شي ك رهيجز علوم واقع در    و ي دانشكده مهندس  ليمحل تحص 
  الملل بين  31929  في شريدانشگاه صنعت  60  -  مصاحبه همراه با خاص، طيشرا



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   116صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (هاي اقتصادي اجتماعي   مهندسي سيستم-1260
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31930   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  
  روزانه  31931   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  عي صناي مهندسبيضرا با

  روزانه  31932  دانشگاه تهران  7  -  هاي انرژي ريزي سيستم گرايش برنامه
  روزانه  31933  اندانشگاه تهر  7  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  31934  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  روزانه  31935  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  

  روزانه  31936   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  31937   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  فقط مرد

  روزانه  31938  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  31939  في شريدانشگاه صنعت  15  -  

  روزانه  31940  في شريدانشگاه صنعت  11  -   شدهيطراح  هستند،ي مالاقتصاد اي ادبه اقتص مند  كه عالقهي داوطلبانيبرا - گرايش اقتصاد
  روزانه  31941  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  

  روزانه  31942  يدانشگاه علوم اقتصاد  10  -  ي اقتصاديها ستمي سيزير  برنامهشيگرا
  روزانه  31943  يه علوم اقتصاددانشگا  10  -   انرژييها ستمي سيزير  برنامهشيگرا

  روزانه  31944   بهشهريمركز آموزش عال  8  -  
  روزانه  31945 ريزي وبرنامه وپژوهش مديريت آموزش مؤسسه عالي  15  -  

  شبانه  31946  دانشگاه تهران  3  -  هاي انرژي ريزي سيستم گرايش برنامه
  شبانه  31947  دانشگاه تهران  3  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  31948   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  31949   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  31950   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  موزش محورشيوه آ - فقط زن
  شبانه  31951   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  31952  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31953  في شريدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  31954  في شريدانشگاه صنعت  2  -   شدهيطراح  هستند،ي مالاقتصاد اي به اقتصاد مند  كه عالقهي داوطلبانيبرا - گرايش اقتصاد
  شبانه  31955  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  

  شبانه  31956  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش - ي اقتصاديها ستمي سيزير  برنامهشيگرا
  شبانه  31957  يدانشگاه علوم اقتصاد  8  -   آموزش محوروهيش -  انرژييها ستمي سيزير  برنامهشيگرا

  پيام نور  31958  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31959  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31960  شيلملل كا  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  31961  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  31962   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  31963   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  31964 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  

  غيرانتفاعي  31965   تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير   18  -  ريزي اقتصادي گرايش برنامه
  غيرانتفاعي  31966   گرمسار-مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي   18  -  

  غيرانتفاعي  31967   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  هاي اقتصادي ريزي سيستم گرايش برنا مه
  غيرانتفاعي  31968   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  هاي انرژي ريزي سيستم گرايش برنامه

  غيرانتفاعي  31969   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   9  -  عمليات گرايش تحقيق در
  غيرانتفاعي  31970   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي رجاء   18  -  

  مجازي  31971   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش ( آينده پژوهي -1260

  روزانه  31972  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  31973  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  

   *)4كد گرايش ( دانش يمهندس  ومي علوم تصم-1260
  روزانه  31974   تهرانيدانشگاه خوارزم  7  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  31975  يدانشگاه علوم اقتصاد  14  -  
  شبانه  31976  يدانشگاه علوم اقتصاد  12  -   آموزش محوروهيش

بوده و بـسته  » گروه علوم پايه«هاي تحصيلي  ، جزء رشته» تصميم و مهندسي دانشرشته علوم«بر اساس اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري         * 
به دليل يكسان بـودن     » 1260كدرشته امتحاني   «و در رديف    » گروه فني و مهندسي   «به نظر گروه آموزشي ممكن است در دانشكده علوم دانشگاه برگزار شود و درج آن در                 

  .باشد مي» مهندسي صنايعمجموعه «مواد امتحاني مصوب اين رشته با 
  

  )1كد گرايش (سوانح طبيعي   مديريت در-1262
  روزانه  31977  اندانشگاه تهر  6  -  
  روزانه  31978   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  
  شبانه  31979  دانشگاه تهران  12  -  

  )1كد گرايش (فتوگرامتري  -نقشه برداري  - مهندسي عمران -1263
  روزانه  31980  دانشگاه تفرش  3  -  دانشگاه تفرش تمام وقت در حضور

  روزانه  31981  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  31982  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  شبانه  31983  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  31984  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31985  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش

  )2يش كد گرا(ژئودزي  -نقشه برداري  - مهندسي عمران -1263
  روزانه  31986  دانشگاه اصفهان  4  -  فقط مرد



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   117صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (ژئودزي  -نقشه برداري  - مهندسي عمران -1263ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 لكد مح  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  31987  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  روزانه  31988  زيدانشگاه تبر  4  -  
  روزانه  31989  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  31990  اندانشگاه تهر  5  -  گرايش هيدروگرافي
  روزانه  31991  دانشگاه زنجان  3  -  
  روزانه  31992  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  31993  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  31994  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  31995  دانشگاه تهران  2  -  گرايش هيدروگرافي
  شبانه  31996  دانشگاه زنجان  1  -  
  شبانه  31997  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  31998  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش (دور  سنجش از - مهندسي عمران -1263
  روزانه  31999  دانشگاه اصفهان  4  -  

  روزانه  32000  دانشگاه اصفهان  3  -  محورشيوه آموزش 
  روزانه  32001   كرمانيت صنعيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  روزانه  32002  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  32003  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  شبانه  32004   كرماني صنعتيلي تكمتاليدانشگاه تحص  3  -  
  شبانه  32005  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  32006  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32007  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش

  )4 كد گرايش((GIS)  هاي اطالعات جغرافيايي سيستم - مهندسي عمران -1263
  روزانه  32008   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  

  روزانه  32009  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  10  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32010  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  32011  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  14  -  
  شبانه  32012   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  3  -  
  شبانه  32013  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  32014  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  32015  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32016  ي طوسنيالدري خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   آموزش محوروهيش

بـين هـاي تكميلـي دانـشگاه از    از آزمـون  پذيرش بعد -  هلندITCدانشگاه  دوره مشترك با 
اطالعـات - ي نقـشه بـردار  يالتحـصيلي مهندسـ   مدرك فارغ عنوان رشته و   - معرفي شدگان 

  www.kntu.ac.ir:  در سايتبيشتر
  الملل بين  32017  ي طوسنيرالدي خواجه نصيانشگاه صنعتد  15  -

  )1كد گرايش (سازه  - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32018  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  32019  هيدانشگاه اروم  8  -  

  روزانه  32020  دانشگاه اصفهان  9  -  فقط مرد
  روزانه  32021  دانشگاه بجنورد  4  -  

  روزانه  32022  دان هم-دانشگاه بوعلي سينا   6  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  32023  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  32024   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  
  روزانه  32025  زيردانشگاه تب  23  -  
  روزانه  32026   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  10  -  

  روزانه  32027  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32028   مدرستيدانشگاه ترب  12  -  
  روزانه  32029  دانشگاه تفرش  8  -  
  روزانه  32030  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  32031  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در -فقط مرد
  روزانه  32032   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  6  -  

  روزانه  32033   تهرانيدانشگاه خوارزم  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  32034   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  32035   كرمانشاهيدانشگاه راز  11  -  فقط مرد

  روزانه  32036  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  32037  دانشگاه سمنان  30  -  
  روزانه  32038   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   18  -  
  روزانه  32039  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  32040   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  18  -  
  روزانه  32041  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  18  -  
  روزانه  32042  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  
  روزانه  32043  رازيدانشگاه ش  7  -  
  روزانه  32044  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  32045   اصفهانيدانشگاه صنعت  18  -  
  روزانه  32046  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32047   بابليدانشگاه صنعت  19  -  
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  3جدول شماره   118صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (سازه  - مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32048  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  16  -  
  روزانه  32049  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  32050  في شريدانشگاه صنعت  24  -  
  روزانه  32051  دانشگاه علم و صنعت ايران  16  -  
  روزانه  32052   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  

  روزانه  32053  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد
  نهروزا  32054  دانشگاه كاشان  5  -  فقط مرد

  روزانه  32055  دانشگاه كردستان  9  -  
  روزانه  32056  دانشگاه كردستان  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  32057   رشت-دانشگاه گيالن   17  -  

  روزانه  32058  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد
  روزانه  32059   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   12  -  
  زانهرو  32060  ريدانشگاه مال  7  -  
  روزانه  32061   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  روزانه  32062   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  نهروزا  32063  اسوجيدانشگاه   7  -  
  روزانه  32064  زديدانشگاه   16  -  
  روزانه  32065  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32066  دانشگاه اراك  3  -  
  شبانه  32067  هيدانشگاه اروم  4  -  

  شبانه  32068   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  32069  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  32070   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  32071   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32072  زيدانشگاه تبر  7  -  
  شبانه  32073   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  8  -  
  شبانه  32074  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  
  شبانه  32075  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  32076  دانشگاه تهران  7  -  

  شبانه  32077   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص
  شبانه  32078   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  32079   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  شبانه  32080  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  32081  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  32082   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  شبانه  32083  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  32084  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14  -  
  شبانه  32085  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  32086  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  32087   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  32088   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32089  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  32090   بابليدانشگاه صنعت  10  -  
  شبانه  32091  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32092  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32093  في شريدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32094  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  
  شبانه  32095   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  

  شبانه  32096  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد
  شبانه  32097  دانشگاه كاشان  3  -  فقط مرد

  شبانه  32098   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  
  شبانه  32099   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   3  -  
  شبانه  32100  ريدانشگاه مال  6  -  
  شبانه  32101   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   1  -  
  شبانه  32102  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  32103  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  32104  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  32105  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  

  غيرانتفاعي  32106  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  غيرانتفاعي  32107 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  
  غيرانتفاعي  32108   آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا   18  -  
  غيرانتفاعي  32109   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   18  -  
  غيرانتفاعي  32110   فريدونكنار-مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان   18  -  
  غيرانتفاعي  32111   خوزستان- مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  18  -  
  غيرانتفاعي  32112   الهيجان-مؤسسه غيرانتفاعي ديلمان   18  -  
  غيرانتفاعي  32113   بابل-مؤسسه غيرانتفاعي طبري   18  -  
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  )1كد گرايش (سازه  - مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  غيرانتفاعي  32114   گرمسار-مؤسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   18  -  
  غيرانتفاعي  32115 بابل/ركاليام/انيآر يوفناور علوم يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
كيبآ/يدكاشانيجمش نيالد اثيغ يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  32116

  الملل بين  32117  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  32118   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليحصمحل ت

  الملل بين  32119   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  32120  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32121  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  32122  في شريه صنعتدانشگا  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  32123  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  الملل بين  32124   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )1كد گرايش (آهن   مهندسي خطوط راه-1264

  روزانه  32125  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  با ضرايب مهندسي عمران
  روزانه  32126  دانشگاه علم و صنعت ايران  13  -  آهن دانشكده مهندسي راه در - با ضرايب مهندسي عمران
  شبانه  32127  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب مهندسي عمران
  شبانه  32128  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  آهن دانشكده مهندسي راه در - با ضرايب مهندسي عمران

  )1كد گرايش (غيرعامل   پدافند-1264
  روزانه  32129   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  هاي دفاعي گرايش سازه - فقط مرد
  روزانه  32130   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  گرايش طراحي - فقط مرد
  شبانه  32131   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  هاي دفاعي ايش سازهگر - فقط مرد

- محل تحـصيل تهـران     - با ضرايب مهندسي عمران   
  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  32132   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  گرايش طراحي - فقط مرد
  )1كد گرايش ( مهندسي محيط زيست -1264

  روزانه  32133  دانشگاه تهران  6  -  فاضالب گرايش آب و
  روزانه  32134  دانشگاه تهران  6  -  گرايش آلودگي هوا

  روزانه  32135  دانشگاه تهران  6  -  گرايش سواحل
  روزانه  32136  دانشگاه تهران  6  -  جامد زايد گرايش مواد

  روزانه  32137  دانشگاه تهران  6  -   منابع آبشيگرا
  شبانه  32138  دانشگاه تهران  10  -  فاضالب گرايش آب و

  شبانه  32139  دانشگاه تهران  10  -  گرايش آلودگي هوا
  شبانه  32140  دانشگاه تهران  10  -  گرايش سواحل

  شبانه  32141  دانشگاه تهران  10  -  گرايش منابع آب

  - با ضرايب مهندسي عمران
  يل دانشكده محيط زيستمحل تحص

  شبانه  32142  دانشگاه تهران  10  -  جامد زايد گرايش مواد
  شبانه  32143  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -   علوم آبيدانشكده مهندس - عمرانبا ضرايب مهندسي 

  )1كد گرايش ( مهندسي سواحل -1264
  روزانه  32144  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  پرديس بندرعباس محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - با ضرايب مهندسي عمران

  روزانه  32145  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه   3  -   عمراني مهندسبيباضرا
  شبانه  32146  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -   بندرعباسپرديس محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير - با ضرايب مهندسي عمران

  شبانه  32147  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -   عمراني مهندسبيضرا با
  )2كد گرايش (مهندسي زلزله  - مهندسي عمران -1264

  روزانه  32148  پژوهشكده ساختمان ومسكن  15  -  
  روزانه  32149 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  4  -  زمينه ژئوتكنيك

  روزانه  32150 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  15  -  زمينه سازه
  روزانه  32151 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  5  -  يريخطرپذ  بحران وتيري مدنهيزم
  روزانه  32152  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  32153  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  32154  زيدانشگاه تبر  14  -  

  روزانه  32155  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  10  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32156   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  32157   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  32158  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  32159   تهرانيدانشگاه خوارزم  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  32160   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط مرد

  روزانه  32161  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  32162   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   12  -  
  روزانه  32163  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32164   بابليدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32165  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  22  -  
  نهروزا  32166  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  
  روزانه  32167  في شريدانشگاه صنعت  14  -  
  روزانه  32168  رازي شيدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32169  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  
  روزانه  32170  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  32171  دانشگاه كردستان  5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  32172   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  
  شبانه  32173  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  32174  زيدانشگاه تبر  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   120صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( مهندسي زلزله- مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  يمسالن
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  32175  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  32176  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  32177   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  32178   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  32179   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  32180  سمناندانشگاه   4  -  
  شبانه  32181  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32182   بابليدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32183  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32184  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32185  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32186  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  32187   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  

  غيرانتفاعي  32188  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  32189   فريدونكنار-مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان   18  -  
  غيرانتفاعي  32190   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين   18  -  
  غيرانتفاعي  32191 بابل/اميركال/آريان وفناوري علوم مؤسسه غيرانتفاعي  18  -  

  الملل بين  32192  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز اقع درعلوم و  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32193  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  32194  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسلي تحصمحل -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  32195  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش (پي  مكانيك خاك و - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32196  دانشگاه اراك  7  -  
  روزانه  32197  هيدانشگاه اروم  6  -  

  روزانه  32198  دانشگاه اصفهان  3  -  فقط مرد
  روزانه  32199  دانشگاه اصفهان  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  روزانه  32200   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   8  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  32201   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  32202  زيدانشگاه تبر  12  -  
  روزانه  32203   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  10  -  

  روزانه  32204  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32205   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  
  روزانه  32206  دانشگاه تفرش  8  -  
  روزانه  32207  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  32208   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  6  -  

  وزانهر  32209   تهرانيدانشگاه خوارزم  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  32210   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  32211   كرمانشاهيدانشگاه راز  8  -  فقط مرد

  وزانهر  32212  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  32213  دانشگاه سمنان  8  -  

  روزانه  32214  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  32215  دانشگاه شاهرود  4  -  
  روزانه  32216  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  32217  رازيدانشگاه ش  5  -  
  روزانه  32218   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   12  -  
  روزانه  32219   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32220  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  32221   بابليدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  32222  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  
  روزانه  32223  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  6  -  
  روزانه  32224  في شريدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  32225  رازي شيدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32226  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  
  روزانه  32227   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  روزانه  32228  دانشگاه فسا  4  -  
  روزانه  32229   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  روزانه  32230   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  
  روزانه  32231   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   4  -  
  روزانه  32232  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  32233  زديدانشگاه   10  -  
  روزانه  32234  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32235  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  32236  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  32237   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  32238   قزوين-) ره(المللي امام خميني گاه بيندانش  4  -  
  شبانه  32239   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   121صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  ( مكانيك خاك و پي- مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  32240  زيدانشگاه تبر  4  -  
  شبانه  32241   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  7  -  
  شبانه  32242  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2  -  
  شبانه  32243  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  32244  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  32245   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   تهرانليمحل تحص
  شبانه  32246   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   آموزش محوروهيش -  تهرانليمحل تحص
  شبانه  32247   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  32248   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  32249  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  32250  دانشگاه سمنان  4  -  

  شبانه  32251  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  32252  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  32253  انشگاه شهيد باهنر كرماند  6  -  
  شبانه  32254  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  32255   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  32256   اصفهانيانشگاه صنعتد  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32257  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  

  شبانه  32258  ريركبي اميدانشگاه صنعت  15  -  پرديس گرمسار محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير
  شبانه  32259   بابليدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32260  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  32261  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32262  في شريدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32263  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  شبانه  32264   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  32265   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  32266   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  32267   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   1  -  
  شبانه  32268  اسوجيدانشگاه   3  -  
  شبانه  32269  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  32270  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  32271   فريدونكنار-مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان   18  -  
  غيرانتفاعي  32272   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  
  غيرانتفاعي  32273   بابل- مازندرانيت صنعيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  32274 بابل/اميركال/آريان وفناوري علوم مؤسسه غيرانتفاعي  18  -  

  الملل بين  32275  ت رش-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )4كد گرايش (ترابري  راه و - مهندسي عمران -1264

  روزانه  32276  هيدانشگاه اروم  3  -  
  روزانه  32277  زوين ق-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  32278   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  32279  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  32280  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  32281  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  32282  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  32283  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32284   بابليدانشگاه صنعت  6  -  
  زانهرو  32285  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  32286  في شريدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32287  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  
  روزانه  32288   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  روزانه  32289  زديدانشگاه   8  -  
  روزانه  32290  زديدانشگاه   12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32291  هيدانشگاه اروم  1  -  
  شبانه  32292   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  32293   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32294  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  32295  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  32296  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  32297  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  32298  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32299   بابليدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32300  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32301  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32302  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32303  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  
  شبانه  32304   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   122صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  ( راه و ترابري- مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  حصيلت

  شبانه  32305  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  32306  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  32307  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  32308  هيالملل عسلو  مركز بين-نشگاه پيام نور دا  15  -   آموزش محوروهيش
  ورپيام ن  32309  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  32310  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  32311   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  32312   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
همدان - روستاها وتوسعه ي آبادانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -     غيرانتفاعي  32313

  مجازي  32314   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  )5كد گرايش (مهندسي آب  - مهندسي عمران -1264

  روزانه  32315   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  32316  زيدانشگاه تبر  9  -  
  روزانه  32317   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  11  -  
  روزانه  32318   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  32319  دانشگاه تهران  4  -  رايش رودخانهگ

  روزانه  32320  ه تهراندانشگا  4  -   فاضالبشيگرا
  روزانه  32321  دانشگاه تهران  5  -   منابع آبشيگرا

  روزانه  32322   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  32323   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد

  روزانه  32324  دانشگاه زابل  11  -  
  روزانه  32325   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   17  -  
  روزانه  32326  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  32327   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  

  روزانه  32328   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  هاي زيرزميني گرايش آب
  روزانه  32329   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32330  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  

  روزانه  32331  ي طوسنيرالدي خواجه نصي صنعتدانشگاه  6  -  گرايش مديريت منابع آب
  روزانه  32332  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  12  -  گرايش هيدروليك

  روزانه  32333  في شريدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32334  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  
  روزانه  32335   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  روزانه  32336  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  32337  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  32338  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  32339  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32340   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  32341  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  32342   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  9  -  

  شبانه  32343  دانشگاه تهران  2  -  گرايش رودخانه
  شبانه  32344  دانشگاه تهران  2  -   فاضالبشيگرا
  شبانه  32345  دانشگاه تهران  2  -   منابع آبشيگرا

  شبانه  32346   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد
  شبانه  32347  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  32348   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  شبانه  32349  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  32350   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  32351   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32352  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  

  شبانه  32353  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مديريت منابع آب
  شبانه  32354  ي طوسنيرالديواجه نص خيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش هيدروليك

  شبانه  32355  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش -  منابع آبتيري مدشيگرا
  شبانه  32356  ي طوسنيرالدي خواجه نصيصنعتدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش - كيدرولي هشيگرا

  شبانه  32357  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32358   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  شبانه  32359  سوجايدانشگاه   3  -  
  شبانه  32360  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  32361  زديدانشگاه   7  -  ور آموزش محوهيش
  غيرانتفاعي  32362   كرمانيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  غيرانتفاعي  32363   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني   18  -  

  الملل بين  32364   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  32365   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )6كد گرايش (هاي هيدروليكي  سازه - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32366  هيدانشگاه اروم  5  -  
  روزانه  32367  زيدانشگاه تبر  9  -  
  روزانه  32368   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   123صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش  (هاي هيدروليكي  سازه- مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32369  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  32370   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  3  -  

  روزانه  32371   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  32372   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  32373  دانشگاه زنجان  9  -  
  روزانه  32374   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   17  -  
  روزانه  32375  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  32376  دانشگاه شهركرد  7  -  
  روزانه  32377  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  32378  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  32379   اصفهانيانشگاه صنعتد  6  -  
  روزانه  32380  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  روزانه  32381   بابليدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32382  ي طوسنيرالدي خواجه نصيتدانشگاه صنع  8  -  
  روزانه  32383  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  32384  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  32385   مشهدياه فردوسدانشگ  5  -  

  روزانه  32386  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  روزانه  32387  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  روزانه  32388   اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  شبانه  32389  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  32390  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  32391  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  32392   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  32393   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  32394  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  32395   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  بانهش  32396  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  32397  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  32398  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  32399  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  32400   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  32401   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32402  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  32403   بابليدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32404  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32405  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32406  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32407   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  شبانه  32408  دانشگاه قم  4  -  فقط زن
  شبانه  32409  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  پيام نور  32410   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  32411   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  32412   مركز تهران-گاه پيام نور دانش  60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  32413   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  32414   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )7كد گرايش (هاي دريايي  سازه - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32415  زيدانشگاه تبر  4  -  
  روزانه  32416   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  32417  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  32418  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  پرديس بندرعباس محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير
  روزانه  32419  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32420  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  

  روزانه  32421  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد
  روزانه  32422   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  روزانه  32423   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   5  -  
  شبانه  32424  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  32425  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  32426  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  ندرعباسپرديس ب محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير
  شبانه  32427  ي طوسنيرالدياجه نص خويدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32428  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32429   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  32430   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  

  )8كد گرايش (نقل  ريزي حمل و برنامه - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32431  دانشگاه اصفهان  6  -  فقط مرد
  روزانه  32432  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   124صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )8 گرايش كد(نقل  ريزي حمل و برنامه - مهندسي عمران -1264ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32433   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  روزانه  32434   مدرستيدانشگاه ترب  9  -  

  روزانه  32435   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  32436  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32437  في شريدانشگاه صنعت  16  -  
  روزانه  32438  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  
  شبانه  32439   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -  
  شبانه  32440   قزوين-) ره(المللي امام خميني  بيندانشگاه  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32441  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32442  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32443  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  غيرانتفاعي  32444  )غيرانتفاعي( آمل -دانشگاه شمال   18  -  

  )9كد گرايش (ساخت  مهندسي مديريت و - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32445  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  32446  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32447  في شريدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32448  في شريدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  32449  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  
  شبانه  32450  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  32451  ريركبي اميشگاه صنعتدان  2  -  
  شبانه  32452  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  غيرانتفاعي  32453   بابل-مؤسسه غيرانتفاعي طبري   18  -  
  مجازي  32454   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   60  -   آموزش محوروهيش

  )10كد گرايش (مهندسي محيط زيست  - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32455  رجنديدانشگاه ب  6  -  
  روزانه  32456   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  32457  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده فني
  روزانه  32458   تهرانيدانشگاه خوارزم  14  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  32459  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  دانشكده مهندسي علوم آب
  روزانه  32460  رازيدانشگاه ش  5  -  
  روزانه  32461  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32462   بابليدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  32463  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  13  -  
  روزانه  32464  في شريدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32465  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  32466   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  32467  رجنديدانشگاه ب  2  -  

  شبانه  32468  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده فني
  شبانه  32469   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -  ج كرليمحل تحص

  شبانه  32470  رازيدانشگاه ش  1  -  
  شبانه  32471  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32472   بابليدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32473  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32474  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32475  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32476   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  الملل بين  32477  دانشگاه تهران  15  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  32478  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32479  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  32480  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  32481  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز ع درعلوم واق  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  )11كد گرايش (مهندسي رودخانه  - مهندسي عمران -1264
  روزانه  32482  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب

  روزانه  32483   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  
  روزانه  32484  دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  6  -  

  شبانه  32485  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  لوم آب عيدانشكده مهندس
  )12كد گرايش (فاضالب  مهندسي آب و - مهندسي عمران -1264

  روزانه  32486   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   15  -  
  غيرانتفاعي  32487   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي خاوران   18  -  
  غيرانتفاعي  32488   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني   18  -  

  )1كد گرايش (نقل دريايي  حمل و -  دريانوردي-1266
  روزانه  32489  دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  7  -  
  روزانه  32490  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  5  -  
  شبانه  32491  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  

  )2كد گرايش (كشتيراني  و بندر -  دريانوردي-1266
  روزانه  32492  دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  7  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   125صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (توليد  ساخت و -ك  مهندسي مكاني-1267
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32493   اراكي مهندسيدانشكده فن  8  -  
  روزانه  32494  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  32495  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  32496  زيدانشگاه تبر  13  -  
التحـصيلي درج  مـدرك فـارغ     در زمينه تخـصص  (  روزانه  32497  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12  -  زمينه تخصصي شكل دهي با

ويـژه فرهنگيـان شـاغل رسـمي يـا - )شد نخواهد
  روزانه  32498  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12  -  زمينه تخصصي فرآيندهاي ساخت با  پرورش و  پيماني وزارت آموزش

  روزانه  32499   مدرستيدانشگاه ترب  14  -  
  روزانه  32500  دانشگاه تهران  16  -  
  روزانه  32501  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  32502  دانشگاه شاهرود  7  -  
  روزانه  32503   اصفهانيدانشگاه صنعت  19  -  
  روزانه  32504  ريركبي اميدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  32505   بابليدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  32506  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  16  -  

  روزانه  32507  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي شكل دهي
  روزانه  32508   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  32509  دانشگاه كاشان  2  -  

التحـصيلي درج  مـدرك فـارغ    زمينه تخصص در  (  روزانه  32510  دانشگاه مراغه  4  -  ين افزاربا زمينه تخصصي ماش
  روزانه  32511  دانشگاه مراغه  4  -  زمينه تخصصي شكل دهي فلزات در  )شد نخواهد

  روزانه  32512   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   5  -  
  نهشبا  32513   اراكي مهندسيدانشكده فن  4  -  
  شبانه  32514  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  32515  رجنديدانشگاه ب  2  -  
  شبانه  32516  زيدانشگاه تبر  5  -  
التحـصيلي درج  مـدرك فـارغ    زمينه تخـصص در   (  شبانه  32517   دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه تربيت  4  -  زمينه تخصصي شكل دهي در

  شبانه  32518  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  درزمينه تخصصي فرآيندهاي ساخت  )شد نخواهد
  شبانه  32519   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  شبانه  32520  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  32521  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  32522   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  

  شبانه  32523   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32524  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  32525   بابليدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  32526  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  32527  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32528   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  32529  اشاندانشگاه ك  2  -  

التحـصيلي درج  مـدرك فـارغ    زمينه تخـصص در   (  شبانه  32530  دانشگاه مراغه  1  -  با زمينه تخصصي شكل دهي فلزات
  شبانه  32531  دانشگاه مراغه  1  -  با زمينه تخصصي ماشين افزار  )شد نخواهد

  شبانه  32532   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  
  الملل بين  32533  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )1كد گرايش ( مهندسي جوش -  مهندسي مكانيك-1267
  روزانه  32534  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  ديتول با ضرايب ساخت و
  شبانه  32535  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  ديتول با ضرايب ساخت و

  )2كد گرايش (طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  32536  گاني گلپاي ومهندسيدانشكده فن  15  -  
  روزانه  32537  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  32538  اندانشگاه اصفه  8  -  
  روزانه  32539   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد - كنترل  ارتعاشات وي تخصصنهيزم
  روزانه  32540   همدان- دانشگاه بوعلي سينا  16  -  خوابگاه فاقد -  جامداتكي مكاني تخصصنهيزم
  روزانه  32541  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  32542  زيدانشگاه تبر  27  -  

)شـد  التحـصيلي درج نخواهـد   مـدرك فـارغ   زمينه تخصص در (  روزانه  32543  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  14  -  كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و
  روزانه  32544  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  14  -   جامداتكي مكاني تخصصنهيزم پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  32545   مدرستيدانشگاه ترب  18  -  
  روزانه  32546  دانشگاه تهران  16  -  

  روزانه  32547  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  15  -  ي دفترچهشرايط درانتها - فقط مرد
  روزانه  32548   فارس بوشهرجيلدانشگاه خ  10  -  
التحـصيلي درج نخواهـد      مدرك فـارغ   زمينه تخصص در  (  ارتعاشات كينامي د ي تخصص نهيزم
  روزانه  32549   تهرانيدانشگاه خوارزم  10  -   كرجليمحل تحص - )شد

  روزانه  32550   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط زن
  روزانه  32551   كرمانشاهيدانشگاه راز  13  -  فقط مرد

  روزانه  32552  دانشگاه زنجان  15  -  
  روزانه  32553  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  32554  دانشگاه شاهرود  13  -  
  روزانه  32555  دانشگاه شهركرد  10  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   126صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32556  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  32557  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  32558  دانشگاه شهيد چمران اهواز  16  -  
  روزانه  32559  رازيدانشگاه ش  10  -  
  روزانه  32560   تهران-شگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور دان  12  -  
  روزانه  32561   اصفهانيدانشگاه صنعت  42  -  
  روزانه  32562  ريركبي اميدانشگاه صنعت  18  -  
  روزانه  32563   بابليدانشگاه صنعت  18  -  

  روزانه  32564  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  25  -  نظرگروه آموزشي  جامدات بامكانيك گرايش ديناميك كنترل يا دو انتخاب واحدهاي درسي از
  روزانه  32565  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  21  -  
  روزانه  32566  رجاني سيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  32567  في شريدانشگاه صنعت  30  -  
رسـد،   به انجام مـي كيومكاني بيشاخه تخصص دروس در پروژه و   رشته، نيا در – كيومكانيب

گذراند  خواهند يبران ترم دروس ج   كي مدت   به ك،ي مكان ي مهندس هينيشيپ شدگان با  رفتهيپذ
  ي كاربردي طراحلييالتحص مدرك فارغ -

  روزانه  32568  في شريدانشگاه صنعت  10  -

ينـدها ي فرا يدروس در شـاخه تخصـص       از يبخش پروژه و   رشته، نيا در -  ساخت يندهايفرا
  روزانه  32569  في شريدانشگاه صنعت  8  -  ي كاربرديح طرالييمدرك فارغ التحص - رسد ساخت به انجام مي

  روزانه  32570  رازي شيدانشگاه صنعت  9  -  
  روزانه  32571  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و
  روزانه  32572  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  زمينه تخصصي شكل دهي

  روزانه  32573  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  زمينه تخصصي مكانيك جامدات
  روزانه  32574  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  زمينه تخصصي مكاترونيك

مدرك  زمينه تخصص در(
  )شد التحصيلي درج نخواهد فارغ

  روزانه  32575  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  تي كامپوزيها سازه و  موادكيزمينه تخصصي مكان
  روزانه  32576   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  32577  دانشگاه كاشان  17  -  
  روزانه  32578  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  32579   رشت-دانشگاه گيالن   24  -  
  روزانه  32580   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  
  زانهرو  32581  ريدانشگاه مال  6  -  
  روزانه  32582   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  4  -  
  روزانه  32583  اسوجيدانشگاه   7  -  
  روزانه  32584  زديدانشگاه   24  -  
  روزانه  32585  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32586  هيدانشگاه اروم  3  -  
  شبانه  32587   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - كنترل  ارتعاشات وي تخصصنهيزم
  شبانه  32588   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد -  جامداتكي مكاني تخصصنهيزم
  شبانه  32589  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  32590  زيدانشگاه تبر  12  -  

مدرك  زمينه تخصص در(  شبانه  32591  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و
  شبانه  32592  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  4  -  زمينه تخصصي مكانيك جامدات  )شد التحصيلي درج نخواهد فارغ

  شبانه  32593  مدرس تيدانشگاه ترب  12  -  
  شبانه  32594  دانشگاه تهران  10  -  
التحـصيلي درج نخواهـد      مدرك فـارغ   زمينه تخصص در  ( ارتعاشات   كينامي د يص تخص نهيزم
  شبانه  32595   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص - )شد

  شبانه  32596   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  شبانه  32597   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  شبانه  32598  دانشگاه زنجان  7  -  
  شبانه  32599  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  32600  دانشگاه شاهرود  6  -  
  شبانه  32601  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  32602  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32603  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  32604  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  32605  رازيدانشگاه ش  2  -  
  شبانه  32606   اصفهانيدانشگاه صنعت  17  -  

  شبانه  32607   اصفهانيدانشگاه صنعت  12  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32608  ريركبي اميدانشگاه صنعت  9  -  
  شبانه  32609   بابليدانشگاه صنعت  10  -  
مكانيـك گرايش ديناميك كنترل يا    دو انتخاب واحدهاي درسي از     شبانه  32610  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  

  شبانه  32611  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  15  -   آموزش محوروهيش  نظرگروه آموزشي جامدات با
  شبانه  32612  رجاني سيدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32613  في شريدانشگاه صنعت  5  -  
– رســد مــي بــه انجــام كيــومكاني بيشــاخه تخصــص دروس در پــروژه و  رشــته،نيــا در -كيــومكانيب

مـدرك - گذرانـد   خواهند ي ترم دروس جبران   كي مدت   به ك،ي مكان ي مهندس هينيشيپ شدگان با  رفتهيپذ
  ي كاربردي طراحلييالتحص فارغ

  شبانه  32614  في شريدانشگاه صنعت  1  -
 سـاخت بـهينـدها ي فراي شـاخه تخصـص  دروس در  ازيبخش پروژه و  رشته،نيا در -  ساخت يندهايفرا

  شبانه  32615  في شريدانشگاه صنعت  1  -  ي كاربردي طراحلييالتحص مدرك فارغ -رسد انجام مي
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  3جدول شماره   127صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  حصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل ت
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  32616  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و
  بانهش  32617  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  زمينه تخصصي شكل دهي

  شبانه  32618  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  زمينه تخصصي مكانيك جامدات
  شبانه  32619  عت ايراندانشگاه علم و صن  3  -  زمينه تخصصي مكاترونيك

مدرك  زمينه تخصص در(
  )شد التحصيلي درج نخواهد فارغ

  شبانه  32620  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  تي كامپوزيها سازه و  موادكيزمينه تخصصي مكان
  شبانه  32621   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  32622  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  32623   رشت-دانشگاه گيالن   12  -  
  شبانه  32624   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  32625  ريدانشگاه مال  5  -  
  شبانه  32626  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  32627  زديدانشگاه   11  -  
  شبانه  32628  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  32629   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  32630   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  32631  آباد  نجف-مؤسسه غيرانتفاعي جامي   18  -  
  مجازي  32632   رشت-دانشگاه گيالن   60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  32633  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32634  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  32635  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  32636  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  الملل بين  32637   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص
  )2كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1267

  روزانه  32638  پژوهشگاه مواد و انرژي  1  -  با ضرايب طراحي كاربردي
  روزانه  32639  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب طراحي كاربردي
  روزانه  32640  دانشگاه اصفهان  1  -  رشيوه آموزش محو-با ضرايب طراحي كاربردي

  )2كد گرايش (هاي ريلي   مهندسي ماشين-1267
  روزانه  32641  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  آهن دردانشكده مهندسي راه - با ضرايب طراحي كاربردي

  )2كد گرايش ( مهندسي تسليحات -1267
  روزانه  32642   مالك اشتريدانشگاه صنعت  7  -  با ضرايب طراحي كاربردي - سالح - فقط مرد
  روزانه  32643   مالك اشتريدانشگاه صنعت  7  -  با ضرايب مهندسي شيمي - مهمات - فقط مرد
  شبانه  32644   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  با ضرايب طراحي كاربردي - سالح - فقط مرد

  - محل تحصيل تهران
  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  32645   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  با ضرايب مهندسي شيمي - مهمات - فقط مرد
  )2كد گرايش ( مهندسي موادمركب -1267

  روزانه  32646  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  با ضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  32647  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  با ضرايب طراحي كاربردي

  )2كد گرايش (ه  ماهواري مهندسي فناور-1267
  روزانه  32648  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -   برقيدانشكده مهندس ارائه در - ي كاربرديبا ضرايب طراح - فقط مرد

  )3كد گرايش (تبديل انرژي  - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  32649  هيدانشگاه اروم  10  -  
  روزانه  32650  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  32651  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  32652   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   7  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  32653  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  32654   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  32655  زيدانشگاه تبر  23  -  
  روزانه  32656   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  

  روزانه  32657  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9  -  پرورش و  زارت آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني و
  روزانه  32658   مدرستيدانشگاه ترب  18  -  
  روزانه  32659  دانشگاه تهران  28  -  
  روزانه  32660   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   12  -  

  روزانه  32661   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  32662   كرمانشاهيدانشگاه راز  7  -  فقط مرد

  روزانه  32663  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  32664  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  32665   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   14  -  
  زانهرو  32666  دانشگاه شاهرود  22  -  
  روزانه  32667  دانشگاه شهركرد  10  -  

  روزانه  32668  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  32669   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  8  -  
  روزانه  32670  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  

  روزانه  32671  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  علوم محيطي كرمان تكنولوژي پيشرفته و المللي علوم و مركز بين مشترك با
  روزانه  32672  دانشگاه شهيد چمران اهواز  20  -  
  روزانه  32673  رازيدانشگاه ش  22  -  
  روزانه  32674   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   10  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   128صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  ( تبديل انرژي- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32675  هي اروميدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32676   اصفهانيدانشگاه صنعت  24  -  
  روزانه  32677  ريركبي اميدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  32678   بابليدانشگاه صنعت  19  -  
  روزانه  32679  دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  3  -  
  روزانه  32680  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  26  -  
  روزانه  32681  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  
  روزانه  32682  في شريدانشگاه صنعت  26  -  
  روزانه  32683  رازي شيدانشگاه صنعت  6  -  

  روزانه  32684   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - تحصيل اصفهانمحل 
  روزانه  32685  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي ديناميك سياالت

)شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( هاي انرژي زمينه تخصصي سيستم   روزانه  32686  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -
  روزانه  32687  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  )شد حصيلي درج نخواهدالت مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي علوم حرارتي

  روزانه  32688   مشهديدانشگاه فردوس  19  -  
  روزانه  32689  دانشگاه كاشان  16  -  
  روزانه  32690   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  
  روزانه  32691   اردبيل-دبيلي دانشگاه محقق ار  14  -  
  روزانه  32692   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   7  -  
  روزانه  32693  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  32694  زديدانشگاه   14  -  
  روزانه  32695  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32696  هيدانشگاه اروم  5  -  

  شبانه  32697  مدان ه-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  32698  رجنديدانشگاه ب  3  -  
  شبانه  32699   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  32700   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32701  زيدانشگاه تبر  7  -  
  شبانه  32702   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  شبانه  32703  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  32704  دانشگاه تهران  15  -  

  شبانه  32705  دانشگاه تهران  10  -  هاي آبي گرايش ماشين
  شبانه  32706   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   8  -  

  شبانه  32707   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  32708   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  32709  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  32710   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   6  -  
  شبانه  32711  دانشگاه شاهرود  11  -  
  شبانه  32712  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  32713  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32714  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  شبانه  32715  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  32716   اصفهانيدانشگاه صنعت  10  -  

  شبانه  32717   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32718  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  32719   بابليدانشگاه صنعت  11  -  
  شبانه  32720  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  شبانه  32721  في شريدانشگاه صنعت  6  -  

  شبانه  32722   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه يط درشرا - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  32723  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي ديناميك سياالت

)شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( هاي انرژي زمينه تخصصي سيستم   شبانه  32724  راندانشگاه علم و صنعت اي  4  -
  شبانه  32725  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي علوم حرارتي

  شبانه  32726   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  شبانه  32727  دانشگاه كاشان  7  -  
  شبانه  32728   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  32729   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  
  شبانه  32730   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   2  -  
  شبانه  32731  اسوجيدانشگاه   3  -  
  شبانه  32732  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  32733  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  32734 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  
  غيرانتفاعي  32735   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   18  -  
  غيرانتفاعي  32736   بابل- مازندراني صنعتيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  مجازي  32737  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  60  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  32738   رشت-دانشگاه گيالن   60  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  32739   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستانيس زاهدان دانشگاه سي پردليمحل تحص
  الملل بين  32740   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   129صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش  ( تبديل انرژي- مهندسي مكانيك -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  الملل بين  32741  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32742  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  32743  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيزج علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  32744  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  الملل بين  32745   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در احد بين وليمحل تحص
  )3كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1267

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   5  -  كرمان  ماهان درتي ساي محل برگزاري انرژليبا ضرائب تبد
  روزانه  32746   كرمان-محيطي 

  روزانه  32779  پژوهشگاه مواد و انرژي  2  -  يبا ضرايب تبديل انرژ
  نهروزا  32780  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32781  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32782  دانشگاه تهران  6  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32783  ان تهر-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  32784  دانشگاه تهران  5  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - با ضرايب تبديل انرژي

  )3كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1267
  روزانه  32747  دانشگاه اصفهان  3  -  با ضرايب تبديل انرژي - گرايش رآكتور

  روزانه  32748  دانشگاه اصفهان  1  -  ديل انرژيبا ضرايب تب - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  32749  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب تبديل انرژي - گرايش راكتور

  روزانه  32750  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور - ژيبا ضرايب تبديل انر - اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  32751  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  ي انرژلي تبدبيبا ضرا - اي گرايش چرخه سوخت هسته

  روزانه  32752  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  )ي انرژليتبد بيبا ضرا( كيمكان - گرايش راكتور
  روزانه  32753  رازيدانشگاه ش  3  -  با ضرايب تبديل انرژي - گرايش راكتور
  روزانه  32754  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  گرايش راكتور

اي چارچوب دانشكده مهندسي هـسته     در( با ضرايب تبديل انرژي     روزانه  32755  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش كاربرد پرتوها
  روزانه  32756  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  اي گرايش گداخت هسته  )فيزيك و

بـا (ي   انـرژ  يضوابط دانشكده مهندس   با -ي  انرژ لي تبد بيضرا با -  راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  32757  في شريدانشگاه صنعت  2  -  يا  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايبرنامه درس

  شبانه  32758  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  گرايش راكتور
اي  چارچوب دانشكده مهندسي هـسته     در( با ضرايب تبديل انرژي     شبانه  32759  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  گرايش كاربرد پرتوها

  شبانه  32760  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  اي گرايش گداخت هسته  )فيزيك و
  )3كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1267

  روزانه  32761  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  با ضرايب تبديل انرژي - فقط زن
  روزانه  32762  دانشگاه سمنان  4  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32763  دانشگاه شاهرود  5  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32764   تهران-برق شهيد عباسپور دانشگاه صنعت آب و   8  -  با ضرايب تبديل انرژي
  انهروز  32765  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  10  -  با ضرايب تبديل انرژي

  روزانه  32766  اه صنعتي سهند تبريزدانشگ  4  -  ي انرژلي تبدبيبا ضرا - ستي زطيمح  وي انرژشيگرا
  روزانه  32767  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  ي تبديل انرژبيضرا با - ي انرژي تكنولوژشيگرا
  روزانه  32768  انشگاه صنعتي سهند تبريزد  4  -  ي انرژلي تبدبيباضرا - ي انرژيها ستمي سشيگرا
  روزانه  32769  في شريصنعتدانشگاه   2  - ستي زطيمح - ي انرژشيگرا
  روزانه  32770  في شريدانشگاه صنعت  2  -  ي انرژيها ستمي سشيگرا

ي انرژ يضوابط دانشكده مهندس   با - ي انرژ لي تبد بيضرا با
مـدرك - )يكدرشـته امتحـان     متفـاوت بـا    يدرسبرنامه   با(

  روزانه  32771  في شريدانشگاه صنعت  3  -  ي انرژيها ي فناورشيگرا  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص فارغ
  شبانه  32772  )س(دانشگاه الزهرا  3  -  با ضرايب تبديل انرژي - فقط زن
  شبانه  32773  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - ي انرژلي تبدبي با ضرا- فقط زن

  شبانه  32774  دانشگاه سمنان  2  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  32775  دانشگاه شاهرود  3  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  32776  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  با ضرايب تبديل انرژي

  شبانه  32777  ي طوسنيرالدي خواجه نصيعتدانشگاه صن  3  -   آموزش محوروهيش - ي انرژلي تبدبيباضرا
بـا ( ي انـرژ  يمهندسـ ضوابط دانـشكده     با -ي انرژ لي تبد بيضرا با ست،ي ز طيمح - ي انرژ شيگرا

  شبانه  32778  في شريعتدانشگاه صن  1  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ )يكدرشته امتحان  متفاوت بايبرنامه درس
  )3كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1267

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   5  -  كرمان  ماهان درتي سايمحل برگزار - ي انرژليضرائب تبدبا 
  روزانه  32746  كرمان -محيطي 

  روزانه  32779  پژوهشگاه مواد و انرژي  2  -  يبا ضرايب تبديل انرژ
  روزانه  32780  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32781  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32782  دانشگاه تهران  6  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  32783   تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور   8  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  32784  دانشگاه تهران  5  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - با ضرايب تبديل انرژي

  )3كد گرايش ( انرژي تيري مد-1267
المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   4  -  كرمان  ماهان درتيسا  دري محل برگزار- ي انرژليبا ضرايب تبد

  روزانه  32785   كرمان-محيطي 

المللي علوم و تكنولوژي پيـشرفته و علـوم  مركز بين   2  -  كرمان  ماهان درتيسا  دري محل برگزار- ي انرژليبا ضرايب تبد
  شبانه  32786   كرمان-محيطي 

  )4كد گرايش (بيومكانيك  - مهندسي پزشكي -1267
  روزانه  32787  ريركبي اميتدانشگاه صنع  11  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   130صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  ( بيومگانيك- پزشكي مهندسي -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32788  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  32789  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  
  شبانه  32790  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32791  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  

  )4كد گرايش (مهندسي ورزش  -  مهندسي پزشكي-1267
  روزانه  32792  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  بيومكانيك - با ضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  32793  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  بيومكانيك - با ضرايب مهندسي پزشكي

  )5كد گرايش (يستم محركه خودرو س - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  32794  زيدانشگاه تبر  4  -  

  روزانه  32795  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32796  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  32797  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  
  وزانهر  32798  في شريدانشگاه صنعت  6  -  

آزمون خواهد  اساس مصاحبه تخصصي و    پذيرش نهايي بر   -)پايسا( مگاموتورشركت   هيبورس
  روزانه  32799  في شريدانشگاه صنعت  8  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - بود

  شبانه  32800  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  32801  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  32802  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  32803  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -   آموزش محوروهيش

  )5كد گرايش (سيستم محركه خودرو  - مهندسي خودرو -1267
  روزانه  32804  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  سيستم محركه خودرو - با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  32805  انشگاه علم و صنعت ايراند  8  -  سيستم محركه خودرو - با ضرايب مهندسي مكانيك

  )5كد گرايش (ساخت خودروهاي نظامي   مهندسي طراحي و-1267
شرايط درانتهاي دفترچه - محل تحصيل شيراز - با ضرايب سيستم محركه خودرو -فقط مرد   روزانه  32806   مالك اشتريعتدانشگاه صن  6  -
رچهشرايط درانتهاي دفت - محل تحصيل شيراز - با ضرايب سيستم محركه خودرو -فقط مرد   شبانه  32807   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -

  )6كد گرايش (فرمان  و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  32808  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32809  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  32810  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -   آموزش محوروهيش

  )6كد گرايش (فرمان  و ترمز ق،هاي تعلي طراحي سيستم - مهندسي خودرو -1267
  روزانه  32811  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فرمان و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم - با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  32812  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فرمان و ترمز هاي تعليق، ي سيستمطراح - با ضرايب مهندسي مكانيك

  )7كد گرايش (سازه بدنه خودرو  - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  32813  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  32814  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  32815  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -   آموزش محوروهيش

  )7كد گرايش (ودرو سازه بدنه خ - مهندسي خودرو -1267
  روزانه  32816  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  سازه بدنه خودرو -با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  32817  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  سازه بدنه خودرو -با ضرايب مهندسي مكانيك

  )7كد گرايش (ساخت خودروهاي نظامي   مهندسي طراحي و-1267
  نهروزا  32818   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل شيراز - با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد
  شبانه  32819   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل شيراز - با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد

  )8كد گرايش ( مهندسي مكاترونيك -1267
  روزانه  32820  دانشگاه اراك  12  -  
  روزانه  32821   اصفهاندانشگاه  7  -  
  روزانه  32822  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  32823  دانشگاه تهران  2  -  ني دانشكده علوم وفنون نوليحصمحل ت
  روزانه  32824   زاهدان-شگاه سيستان و بلوچستان دان  8  -  
  روزانه  32825  دانشگاه شاهرود  2  -  
  روزانه  32826  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  روزانه  32827  ي طوسنيرالدي خواجه نصيشگاه صنعتدان  7  -  

  نهروزا  32828  في شريدانشگاه صنعت  8  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك
  شبانه  32829  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  32830  زيدانشگاه تبر  2  -  

  هشبان  32831  دانشگاه تهران  2  -  ني دانشكده علوم وفنون نوليمحل تحص
  شبانه  32832   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  32833  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  32834  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32835  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32836  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32837  في شريدانشگاه صنعت  1  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك
  الملل بين  32838  دانشگاه تهران  10  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  32839   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -   چابهارالملل بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  32840  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيعلوم واقع درجز  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  32841  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهي وعلوم واقع درجزيده مهندس دانشكليمحل تحص
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  3جدول شماره   131صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )8كد گرايش ( مهندسي مكاترونيك -1267ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  الملل بين  32842  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيعلوم واقع درجز  وي دانشكده مهندسليمحل تحص - آموزش محوروهيش
  الملل بين  32843  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيعلوم واقع درجز  وي دانشكده مهندسليمحل تحص - آموزش محوروهيش

  )9كد گرايش ( مديريت صنايع چاپ ي كاربردي علم-1267
  غيرانتفاعي  32844  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  19  -  

  )1كد گرايش (معدني  فرآوري مواد -مهندسي معدن  -1268
  روزانه  32845  ندرجيدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  32846   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  8  -  
  روزانه  32847   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  

  روزانه  32848  انشگاه تهراند  5  -  فقط مرد
  روزانه  32849  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  32850  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  32851  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  روزانه  32852  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  
  روزانه  32853  دانشگاه كاشان  2  -  

  روزانه  32854  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   8  -  آرايي كانه –  مهندسي معدنيليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و -فقط مرد
  روزانه  32855  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  32856  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32857  رجنديدانشگاه ب  1  -  
  شبانه  32858   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  32859   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32860  دانشگاه تهران  2  -  فقط مرد
  شبانه  32861  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  32862  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  32863  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32864  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  32865  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  32866  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (مكانيك سنگ  - مهندسي معدن -1268
  روزانه  32867   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  

  روزانه  32868  دانشگاه تهران  4  -  فقط مرد
  روزانه  32869  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  32870  دانشگاه شاهرود  7  -  
  روزانه  32871  هيد باهنر كرماندانشگاه ش  5  -  
  روزانه  32872   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32873  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  32874  ي سهند تبريزدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  32875  زديدانشگاه   7  -  
  روزانه  32876  زديدانشگاه   10  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32877  اندانشگاه تهر  1  -  فقط مرد
  شبانه  32878  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  32879  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  32880  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  32881   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  

  شبانه  32882   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32883  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  32884  زديدانشگاه   3  -  
  شبانه  32885  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  )3كد گرايش (استخراج معدن  - مهندسي معدن -1268
  روزانه  32886  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  32887   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  

  روزانه  32888   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  گرايش فني اقتصادي
  روزانه  32889  دانشگاه تهران  4  -  فقط مرد

  روزانه  32890  دانشگاه شاهرود  11  -  
  روزانه  32891  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  روزانه  32892  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   زرنديمجتمع آموزش عال
  انهروز  32893  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  32894  ريركبي اميدانشگاه صنعت  8  -  
  روزانه  32895  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  

  روزانه  32896  دانشگاه كاشان  2  -  فقط مرد
  شبانه  32897  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  32898   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32899  دانشگاه تهران  1  -  فقط مرد
  شبانه  32900  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  32901  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  

  شبانه  32902  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -   زرنديمجتمع آموزش عال
  شبانه  32903  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  32904  دانشگاه كاشان  2  -  فقط مرد



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   132صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش (دن اكتشاف مع - مهندسي معدن -1268
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  32905   اراكي مهندسيدانشكده فن  5  -  
  روزانه  32906  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  32907  رجنديدانشگاه ب  8  -  

  روزانه  32908  دانشگاه تهران  6  -  فقط مرد
  روزانه  32909  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  32910  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  32911   اصفهانيدانشگاه صنعت  18  -  
  وزانهر  32912  ريركبي اميدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32913  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  7  -  
  روزانه  32914  دانشگاه كاشان  2  -  
  روزانه  32915  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  32916  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32917  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  32918  رجنديدانشگاه ب  2  -  

  شبانه  32919  دانشگاه تهران  3  -  فقط مرد
  شبانه  32920  ه شاهروددانشگا  4  -  
  شبانه  32921  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  32922   اصفهانيدانشگاه صنعت  9  -  

  شبانه  32923   اصفهانياه صنعتدانشگ  4  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  32924  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  32925  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  32926  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  32927  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  )4كد گرايش (ير ذ پ هاي تجديد  مهندسي انرژي-1268
  روزانه  32928  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب اكتشاف معدن

  )1كد گرايش (مهندسي  انتخاب مواد  شناسايي و-  مهندسي مواد-1272
  روزانه  32929   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه اقدف
  روزانه  32930   قزوين-) ره(المللي امام خميني  بيندانشگاه  7  -  
  روزانه  32931  زيدانشگاه تبر  7  -  

  روزانه  32932   تهراندانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  18  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش
  روزانه  32933   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  32934  دانشگاه تهران  24  -  
  روزانه  32935   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   12  -  

  روزانه  32936   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  32937   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  32938  دانشگاه سمنان  24  -  
  روزانه  32939   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   12  -  
  روزانه  32940  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  18  -  
  روزانه  32941  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  32942  رازيدانشگاه ش  8  -  
  روزانه  32943   اصفهانيدانشگاه صنعت  41  -  
  روزانه  32944  ريركبي اميدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32945   بابليدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32946  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  32947  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  18  -  
  روزانه  32948  في شريدانشگاه صنعت  14  -  

  روزانه  32949   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  ي دفترچهانتها شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  روزانه  32950   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  شرايط درانتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران

  روزانه  32951  دانشگاه علم و صنعت ايران  25  -  
  روزانه  32952   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  
  روزانه  32953  زديدانشگاه   10  -  
  روزانه  32954  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  32955   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  32956   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  32957   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -  ور آموزش محوهيش
  شبانه  32958  زينشگاه تبردا  2  -  
  شبانه  32959  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  6  -  
  شبانه  32960  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  32961   سبزوار-سبزواري دانشگاه حكيم   10  -  

  شبانه  32962   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد
  شبانه  32963  دانشگاه سمنان  10  -  
  شبانه  32964   زاهدان- و بلوچستان دانشگاه سيستان  4  -  
  شبانه  32965  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  شبانه  32966  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  32967   اصفهانيگاه صنعتدانش  14  -  

  شبانه  32968   اصفهانيدانشگاه صنعت  14  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   133صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (مهندسي  انتخاب مواد  شناسايي و-  مهندسي مواد-1272ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  32969  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  32970   بابليدانشگاه صنعت  6  -  
  شبانه  32971  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  32972  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32973  في شريدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  32974   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  32975  لك اشتر مايدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  32976  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  
  شبانه  32977   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  32978  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  32979  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  32980 فوالدشهراصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   18  -  
  غيرانتفاعي  32981   اصفهان- غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  18  -  

  الملل بين  32982   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )2كد گرايش (شكل دادن فلزات  -  مهندسي مواد-1272

  روزانه  32983  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  32984  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  32985  رازيدانشگاه ش  7  -  
  روزانه  32986  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  32987  في شريدانشگاه صنعت  7  -  

  روزانه  32988   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان
  شبانه  32989  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  32990  دانشگاه سمنان  7  -  
  شبانه  32991  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  32992  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  32993  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  32994   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  )3كد گرايش (جوشكاري  - اد مهندسي مو-1272

  روزانه  32995  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  32996  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  32997   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  32998  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  32999  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  
  وزانهر  33000  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  33001  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  33002  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  
  شبانه  33003   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  33004   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  33005  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33006  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  غيرانتفاعي  33007   اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   18  -  

  الملل بين  33008  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )4كد گرايش (استخراج فلزات  -  مهندسي مواد-1272

  روزانه  33009  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  33010   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33011  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33012  في شريدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33013  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  
  روزانه  33014   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  33015  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  33016   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  شبانه  33017   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  33018  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33019  في شريدانشگاه صنعت  2  -  
  انهشب  33020  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  
  شبانه  33021   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )5كد گرايش (مواد  حفاظت از خوردگي و -  مهندسي مواد-1272
  روزانه  33022   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  روزانه  33023   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  33024  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  33025  رازيدانشگاه ش  7  -  
  روزانه  33026   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33027  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  33028  في شريدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  33029  رازي شيدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  33030   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   134صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )5كد گرايش (مواد  حفاظت از  خوردگي و-  مهندسي مواد-1272ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  سالنيم
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  33031   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  شبانه  33032  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  33033  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  شبانه  33034   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  

  نهشبا  33035   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  33036  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  33037   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  الملل بين  33038  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )6كد گرايش (سراميك  -  مهندسي مواد-1272

  روزانه  33039  پژوهشگاه مواد و انرژي  12  -  
  روزانه  33040   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  33041  زيدانشگاه تبر  9  -  
  روزانه  33042   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  وزانهر  33043  دانشگاه شهركرد  10  -  

  روزانه  33044  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33045  رازيدانشگاه ش  7  -  گرايش الكتروسراميك

  روزانه  33046  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33047  رازي شيدانشگاه صنعت  5  -  گرايش الكتروسراميك

  روزانه  33048  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  
  روزانه  33049  ريدانشگاه مال  7  -  
  شبانه  33050   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  33051   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33052  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  33053  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  33054  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  33055  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  33056   علم و صنعت ايراندانشگاه  4  -  
  شبانه  33057  ريدانشگاه مال  6  -  

  )6كد گرايش (مركب   مهندسي مواد-1272
  روزانه  33058   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  هاي كامپوزيتي با ضرايب طراحي كاربردي زمينه طراحي سازه
  روزانه  33059   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  با ضرايب صنايع پليمر - هاي زمينه پليمري گرايش كامپوزيت
با ضرايب سراميك - فلزي هاي زمينه سراميكي و گرايش كامپوزيت   روزانه  33060   مالك اشتريتدانشگاه صنع  11  -

  شبانه  33061   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  هاي كامپوزيتي با ضرايب طراحي كاربردي گرايش طراحي سازه
  شبانه  33062   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  با ضرايب صنايع پليمر - هاي زمينه پليمري گرايش كامپوزيت

  -محل تحصيل تهران
  
انتهاي  شرايط در

  دفترچه
با ضرايب سراميك - فلزي هاي زمينه سراميكي و گرايش كامپوزيت   شبانه  33063   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -

  )7كد گرايش (گري  ريخته  -  مهندسي مواد-1272
  روزانه  33064   صنعتي سهند تبريزدانشگاه  5  -  شود ي مهي آقايان توصيبرا انتخاب اين رشته صرفا ها،  بودن پروژهنيسنگ  ويتوجه به عمل با
  روزانه  33065  في شريدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33066  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  
  شبانه  33067  في شريتدانشگاه صنع  1  -  
  شبانه  33068  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  

  )8كد گرايش (بيومواد  -كي  مهندسي پزش-1272
  روزانه  33069  دانشگاه تهران  6  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص -)بيومواد( بيومتريال – ه مهندسي پزشكيتنام رش

  روزانه  33070  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  33071  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33072  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  

  شبانه  33073  دانشگاه تهران  5  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص -)يوموادب( بيومتريال – ه مهندسي پزشكيتنام رش
  شبانه  33074  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  33075  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  33076  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  

  )8كد گرايش ( مهندسي بافت -  مهندسي پزشكي-1272
  روزانه  33077  دانشگاه تهران  6  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - بيومواد - با ضرايب مهندسي پزشكي
  روزانه  33078  ريركبي امي صنعتدانشگاه  2  -  بيومواد - با ضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  33079  دانشگاه تهران  5  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص - بيومواد - با ضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  33080  ريركبي اميگاه صنعتدانش  2  -  بيومواد - با ضرايب مهندسي پزشكي

  )1كد گرايش ) (نانوفناوري( نانومواد -  مهندسي مواد-1273
  روزانه  33081  پژوهشگاه مواد و انرژي  8  -  
  روزانه  33082  صفهاندانشگاه ا  8  -  

  روزانه  33083   مدرستيدانشگاه ترب  12  -  نانومواد-يالتحصيلي نانوفناور عنوان رشته ومدرك فارغ
  روزانه  33084   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  33085   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  33086   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   7  -  
  روزانه  33087  رازيدانشگاه ش  7  -  
  روزانه  33088  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  10  -  
  وزانهر  33089  في شريدانشگاه صنعت  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   135صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ) (نانوفناوري( نانومواد -  مهندسي مواد-1273ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  33090  دانشگاه مراغه  8  -  
  شبانه  33091   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  33092   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   4  -  
  شبانه  33093  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  33094  دانشگاه مراغه  1  -  
  الملل بين  33095  في شريدانشگاه صنعت  -  30  
  الملل بين  33096  في شريدانشگاه صنعت  30  -  
  الملل بين  33097  في شريتدانشگاه صنع  -  30  آموزش محوروهيش

  - نانومواد - ي نانوفناوريليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و
  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  33098  في شريدانشگاه صنعت  30  -  آموزش محوروهيش
  )1كد گرايش (رونيكي تجارت الكت -(IT)    مهندسي فناوري اطالعات-1276

  روزانه  33099  دانشگاه اصفهان  4  -  
  روزانه  33100  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  33101  رجنديدانشگاه ب  5  -  
  روزانه  33102  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  33103  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  33104  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  

  روزانه  33105  دانشگاه قم  18  -  فقط زن
  روزانه  33106  دانشگاه قم  18  -  فقط مرد

  شبانه  33107  رجنديدانشگاه ب  1  -  
  شبانه  33108  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33109  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  33110  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33111  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  

  شبانه  33112  دانشگاه قم  7  -  فقط زن
  شبانه  33113  دانشگاه قم  7  -  فقط مرد

  مجازي  33114  رازيدانشگاه ش  60  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  33115  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  60  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  33116   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   60  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (امنيت اطالعات  - (IT)   مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  33117  دانشگاه اصفهان  7  -  
  روزانه  33118   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  33119  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  

  روزانه  33120   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  33121  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  33122   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  )3كد گرايش (هاي كامپيوتري  شبكه -)IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276

  روزانه  33123  هيدانشگاه اروم  3  -  
  روزانه  33124  دانشگاه اصفهان  7  -  

  روزانه  33125   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  33126  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  33127  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  
  روزانه  33128  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33129  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  33130  زديدانشگاه   8  -  
  روزانه  33131  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33132  هيدانشگاه اروم  1  -  

  شبانه  33133   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  33134  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33135  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  33136  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  33137  زديدانشگاه   7  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  33138   ساري-ه غيرانتفاعي روزبهان مؤسس  18  -  

  )4كد گرايش  ((IT)  اطالعات مهندسي فناوري -1276
  روزانه  33139  )س(دانشگاه الزهرا  7  -  يوتري كامپيها  شبكهشيگرا - فقط زن

  روزانه  33140   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  6  -  
  روزانه  33141   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  طالعات اي تكنولوژيها ستمي سشيگرا
-ي انتظـام  يروين  شاغل در  ي كاركنان رسم  هيبورس -  اطالعات ي تكنولوژ يها ستمي س شيگرا
  روزانه  33142   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا

  روزانه  33143  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  33144  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  33145  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  ي سازماني معمارشيگرا
  روزانه  33146  هي اروميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33147  في شريدانشگاه صنعت  14  -  
  روزانه  33148  في شريدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  33149  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  يوتري كامپيها  شبكهشيگرا - فقط زن
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  3جدول شماره   136صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش  ((IT)  اطالعات مهندسي فناوري -1276ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  صيلتح

  شبانه  33150  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - يوتري كامپيها  شبكهشي گرا-فقط زن 
  شبانه  33151   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  شبانه  33152  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  33153  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  33154  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  ي سازماني معمارشيگرا

  شبانه  33155  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  33156  في شريدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  33157  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  يا رسانه  چنديها ستمي سشيگرا
  پيام نور  33158  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - يا رسانه  چنديها ستمي سشيگرا

  غيرانتفاعي  33159 )غيرانتفاعي( بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   18  -  
  غيرانتفاعي  33160   قم-ي تعاليرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  مجازي  33161  رازيدانشگاه ش  60  -  وزش محورشيوه آم - افزار  نرمديتول  وي طراحشيگرا
  الملل بين  33162  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  33163  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص
  الملل بين  33164  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص

  الملل بين  33165  في شريدانشگاه صنعت  30  -  شي كرهيجز علوم واقع در  ويهندس دانشكده مليمحل تحص -  آموزش محوروهيش
  الملل بين  33166  في شريدانشگاه صنعت  -  30  شي كرهيجز علوم واقع در  وي دانشكده مهندسليمحل تحص -  آموزش محوروهيش

  الملل بين  33167   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در بين  واحدليمحل تحص - كي تجارت الكترونشيگرا
  للالم بين  33168   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص - يوتري كامپيها  شبكهشيگرا

  )4كد گرايش (هاي اطالعات  مديريت سيستم - (IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  33169  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات
  شبانه  33170  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات

  شبانه  33171  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش -  اطالعاتي فناوري مهندسبيضرا با
  غيرانتفاعي  33172  چالوس- دانش ندگانيو   پيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات

  غيرانتفاعي  33173 فوالدشهراصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   18  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات -ي اطاعاتيها ستمي سيمهندس
  مجازي  33174  رازيدانشگاه ش  60  -   آموزش محوروهيش - با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات
  مجازي  33175   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   60  -  وزش محور آموهيش - با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات

  )4كد گرايش ( مهندسي فناوري اطالعات پزشكي -1276
  روزانه  33176  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات - نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص
  شبانه  33177  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات - نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص

  )1كد گرايش (معماري كامپيوتري  - مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  33178  دانشگاه اصفهان  8  -  هاي كامپيوتري معماري سيستم
  روزانه  33179  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور - هاي كامپيوتري معماري سيستم

  روزانه  33180   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  
  روزانه  33181   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  33182  دانشگاه تهران  14  -  

  روزانه  33183   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  33184   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد
  روزانه  33185  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  33186  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  33187   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  33188   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط مرد

  روزانه  33189  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  33190  في شريدانشگاه صنعت  19  -  

  روزانه  33191  في شريدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33192  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  

  روزانه  33193   اردبيل-گاه محقق اردبيلي دانش  10  -  هاي كامپيوتري معماري سيستم
  شبانه  33194   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  
  شبانه  33195  دانشگاه تهران  7  -  

  شبانه  33196   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  33197   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  شبانه  33198  دانشگاه شاهد  3  -  هاي دفترچهتان شرايط در
  شبانه  33199   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  33200   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  33201   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  33202   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  33203  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  33204  ريركبي اميدانشگاه صنعت  20  -  پرديس گرمسار محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبير

  شبانه  33205  في شريدانشگاه صنعت  1  -  
  شبانه  33206  في شريدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  33207  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  33208   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  هاي كامپيوتري معماري سيستم

  مجازي  33209  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  33210  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  مجازي  33211   بهشتيدانشگاه شهيد  60  -  شيوه آموزش محور
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  3جدول شماره   137صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (هوش مصنوعي  -  مهندسي كامپيوتر-1277
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل   عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  33212  شگاه اصفهاندان  5  -  
  روزانه  33213  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  33214  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  33215   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  33216  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  33217  دانشگاه تهران  7  -  گرايش رباتيك

  روزانه  33218   تهرانيدانشگاه خوارزم  35  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  33219  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  33220  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  33221  شگاه شهيد باهنر كرماندان  6  -  
  روزانه  33222  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  33223  دانشگاه شهيد چمران اهواز  7  -  
  روزانه  33224  رازيه شدانشگا  14  -  

  روزانه  33225   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط زن
  روزانه  33226   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط مرد

  روزانه  33227  ريركبي اميصنعتدانشگاه   8  -  
  روزانه  33228  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  33229  في شريدانشگاه صنعت  23  -  

  روزانه  33230  في شريدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33231   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  33232  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  
  روزانه  33233   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  33234  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  33235  دانشگاه كردستان  6  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  33236  زديدانشگاه   18  -   رباتيكشيگرا
  روزانه  33237  زديدانشگاه   5  -  موزش محور آوهيش - كيربات

  شبانه  33238  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  33239  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن

  شبانه  33240   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  33241  زيدانشگاه تبر  2  -  

  شبانه  33242  دانشگاه تهران  1  -  گرايش رباتيك
  شبانه  33243   تهرانيدانشگاه خوارزم  5  -   كرجليمحل تحص

  شبانه  33244  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  33245  دانشگاه شاهرود  3  -  
  شبانه  33246  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  33247  بهشتيدانشگاه شهيد   2  -  
  شبانه  33248  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  33249   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  33250   اصفهانينعتدانشگاه ص  3  -  فقط مرد
  شبانه  33251   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  33252   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  شبانه  33253  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  33254  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  4  -  
  شبانه  33255  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33256  في شريدانشگاه صنعت  1  -  

  شبانه  33257  في شريدانشگاه صنعت  1  -  زش محورشيوه آمو
  شبانه  33258   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  33259  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  33260   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  شبانه  33261  زديدانشگاه   8  -   رباتيكشيگرا
  شبانه  33262  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش - كيربات

  غيرانتفاعي  33263   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  
  غيرانتفاعي  33264   تبريز-) ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  18  -  

  مجازي  33265  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  33266  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  )2كد گرايش ( مهندسي رباتيك -1277
  روزانه  33267  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  با ضرايب هوش مصنوعي
  شبانه  33268  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  با ضرايب هوش مصنوعي

  )3كد گرايش (افزار  نرم - يوتر مهندسي كامپ-1277
  روزانه  33269  دانشگاه اراك  10  -  
  روزانه  33270  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  33271  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33272  زيدانشگاه تبر  6  -  
  روزانه  33273   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  روزانه  33274  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  33275  دانشگاه زنجان  6  -  
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  3جدول شماره   138صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )3كد گرايش (افزار  نرم -  مهندسي كامپيوتر-1277ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  33276  دانشگاه شهيد بهشتي  7  -  
  روزانه  33277  رازيدانشگاه ش  10  -  
  روزانه  33278  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33279  في شريدانشگاه صنعت  20  -  

  روزانه  33280  في شريدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33281  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33282  دانشگاه علم و صنعت ايران  16  -  
  روزانه  33283   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  33284  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  33285   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  
  شبانه  33286  دانشگاه اراك  6  -  
  شبانه  33287  زيدانشگاه تبر  2  -  
  شبانه  33288   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  شبانه  33289  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  33290  اه زنجاندانشگ  2  -  
  شبانه  33291  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33292  في شريدانشگاه صنعت  1  -  

  شبانه  33293  في شرينعتدانشگاه ص  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  33294  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  33295   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  33296  دانشگاه كاشان  3  -  
  شبانه  33297   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  پيام نور  33298  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  33299  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  33300   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  33301   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  33302  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  33303  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  33304  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  33305  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  33306  )غيرانتفاعي( اصفهان - شيخ بهايي دانشگاه  18  -  
  غيرانتفاعي  33307  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه  درطيشرا

  غيرانتفاعي  33308   خوزستان-هي مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگا  18  -  
  غيرانتفاعي  33309   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   18  -  
  غيرانتفاعي  33310   كرمانشاه-مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس   18  -  
  غيرانتفاعي  33311   اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان   18  -  
  غيرانتفاعي  33312   گرگان- ردامادي ميرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  مجازي  33313   مركز تهران- دانشگاه پيام نور  60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  33314  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  33315  دانشگاه شهيد بهشتي  60  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  33316  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )4كد گرايش (محاسبات  الگوريتم و -وتريمپ كاي مهندس-1277
  روزانه  33317  دانشگاه تهران  7  -  هاي فني تهران محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده
  شبانه  33318  دانشگاه تهران  6  -  هاي فني تهران دهمحل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشك

  )1كد گرايش (جلوبرندگي  - فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  33319   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  

  روزانه  33320  دانشگاه تهران  6  -  فنون  دانشكده علوم ومحل تحصيل
  روزانه  33321  اندانشگاه سمن  4  -  
  روزانه  33322  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  33323  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  5  -  
  روزانه  33324  في شريتدانشگاه صنع  12  -  

  روزانه  33325   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش موتور موشك
  روزانه  33326   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در-شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان

  روزانه  33327  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  33328   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  شبانه  33329  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون
  شبانه  33330  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  33331  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33332  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33333  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33334  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  33335   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش موتور موشك
  شبانه  33336   اشتر مالكيدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان

  شبانه  33337   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  
  )2كد گرايش (مكانيك پرواز  - فضا- مهندسي هوا-1279

  روزانه  33338   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
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  )2كد گرايش (مكانيك پرواز  - فضا- مهندسي هوا-1279ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  حصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل ت
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  33339  ريركبيام يدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  33340  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  33341  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  روزانه  33342  في شريشگاه صنعتدان  12  -  

  انهروز  33343   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  33344  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33345  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33346  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33347  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  33348   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  )2كد گرايش (كنترل  هاي هدايت و  سيستم-1279

  روزانه  33349   مالك اشتريدانشگاه صنعت  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - با ضرايب مكانيك پرواز
  شبانه  33350   مالك اشتريدانشگاه صنعت  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - با ضرايب مكانيك پرواز

  )3كد گرايش (هاي هوايي  سازه -  فضا- مهندسي هوا-1279
  هروزان  33351  زيدانشگاه تبر  4  -  

  روزانه  33352  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون
  روزانه  33353  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد

  روزانه  33354  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  33355  ريركبي اميتدانشگاه صنع  3  -  
  روزانه  33356  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  7  -  
  روزانه  33357  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  
  روزانه  33358  في شريدانشگاه صنعت  12  -  

  روزانه  33359   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  روزانه  33360   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  33361  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  
  روزانه  33362   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  33363  زيدانشگاه تبر  2  -  

  شبانه  33364  دانشگاه تهران  5  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و
  شبانه  33365  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  33366  ريركبي امينشگاه صنعتدا  2  -  
  شبانه  33367  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33368  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33369  في شريدانشگاه صنعت  4  -  

  شبانه  33370   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در -شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان
  شبانه  33371   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  شبانه  33372  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  10  -  فقط مرد
  شبانه  33373   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )4كد گرايش (آئروديناميك  -  فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  33374  دانشگاه تهران  6  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و

  روزانه  33375  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - فقط مرد
  روزانه  33376  رازيدانشگاه ش  6  -  
  روزانه  33377  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  روزانه  33378  ي طوسنيرالدي خواجه نصينشگاه صنعتدا  5  -  
  روزانه  33379  في شريدانشگاه صنعت  10  -  
  روزانه  33380  رازي شيدانشگاه صنعت  4  -  

  روزانه  33381   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  روزانه  33382  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  33383   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  شبانه  33384  دانشگاه تهران  5  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و
  شبانه  33385  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33386  يوس طنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33387  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  33388  في شريدانشگاه صنعت  2  -  

  شبانه  33389   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  33390  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  

  شبانه  33391  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  10  -  فقط مرد
  شبانه  33392   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )5كد گرايش (هاي پروازي  صالحيت وايي وسوانح ه -  فضا- مهندسي هوا-1279
ـ انجام مصاحبه منوط بـه ارا  -بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران       -فقط مرد  هي

  روزانه  33393  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  7  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - باشد يارگان بورس دهنده م موافقتنامه از
  شبانه  33394  ي شهيد ستاريدانشگاه علوم و فنون هواي  6  -  فقط مرد

  )6كد گرايش ( فضا - مهندسي هوا-1279
  روزانه  33395  پژوهشگاه هوا فضا  15  -  ي فضاييگرايش مهندس

  روزانه  33396  پژوهشگاه هوا فضا  15  -  انتهاي دفترچه شرايط در - يي فضاي مهندسشيگرا - فقط مرد
  روزانه  33397  زيدانشگاه تبر  4  -  يناميك پرواز وكنترلد - التحصيلي مهندسي هوافضا مدرك فارغ

  روزانه  33398  دانشگاه تهران  6  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و - كنترل و ديناميك پرواز - نام رشته مهندسي هوافضا
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  3جدول شماره   140صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )6كد گرايش  ( فضا- مهندسي هوا-1279ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  نهروزا  33399  دانشگاه تهران  6  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و - فضايي - نام رشته مهندسي هوافضا
  روزانه  33400  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  33401  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  كنترل و  پروازكينامي دشيگرا
  روزانه  33402  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  33403  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  گرايش مهندسي ماهواره
  روزانه  33404  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  33405  في شريدانشگاه صنعت  6  -  يي فضاي مهندسشيگرا
  روزانه  33406   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - گرايش  فضايي
  روزانه  33407   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش  فضايي

  شبانه  33408  زيدانشگاه تبر  1  -  كنترل رواز وديناميك پ - التحصيلي مهندسي هوافضا مدرك فارغ
  شبانه  33409  دانشگاه تهران  5  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و -كنترل و ديناميك پرواز - نام رشته مهندسي هوافضا

  شبانه  33410  دانشگاه تهران  5  -  فنون محل تحصيل دانشكده علوم و-فضايي - وافضانام رشته مهندسي ه
  شبانه  33411  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -   پرواز و كنترلكينامي دشيگرا
  شبانه  33412  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  يي فضاي مهندسشيگرا

  شبانه  33413  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي فضايي
  شبانه  33414  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي ماهواره
  شبانه  33415  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي فضايي

  شبانه  33416  ي طوسنيرالدي خواجه نصيدانشگاه صنعت  3  -   آموزش محوروهيش - يي فضاي مهندسشيگرا
  شبانه  33417  في شريدانشگاه صنعت  2  -  يي فضاي مهندسشيگرا

  شبانه  33418   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - گرايش فضايي
  شبانه  33419   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران - گرايش فضايي

  )1كد گرايش ( تكنولوژي نساجي - مهندسي نساجي -1283
  روزانه  33420   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط زن
  روزانه  33421   اصفهانيدانشگاه صنعت  12  -  فقط مرد

  روزانه  33422  ريركبي اميدانشگاه صنعت  12  -  
  روزانه  33423  زديدانشگاه   26  -  
  روزانه  33424  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  33425   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  بانهش  33426   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط مرد
  شبانه  33427   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  33428   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  33429  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  
  شبانه  33430  دزيدانشگاه   12  -  
  شبانه  33431  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش (هاي نانوليفي  مهندسي ساختار-1283
  روزانه  33432  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  تكنولوژي نساجي - با ضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  33433  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  تكنولوژي نساجي - با ضرايب مهندسي نساجي

  )1كد گرايش (علوم الياف   شيمي نساجي و- مهندسي نساجي -1284
  روزانه  33434   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش الياف پليمري - فقط زن
  روزانه  33435   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش شيمي نساجي - فقط زن
  روزانه  33436   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  گرايش الياف پليمري - فقط مرد
  روزانه  33437   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  گرايش شيمي نساجي - فقط مرد

  روزانه  33438  ريركبي اميدانشگاه صنعت  11  -  
  روزانه  33439   رشت-دانشگاه گيالن   16  -  

  شبانه  33440   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  رايش الياف پليمريگ - فقط زن
  شبانه  33441   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش شيمي نساجي - فقط زن
  شبانه  33442   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش الياف پليمري - فقط مرد
  شبانه  33443   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش شيمي نساجي - فقط مرد
  شبانه  33444   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش الياف پليمري - فقط زن
  شبانه  33445   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش شيمي نساجي - فقط زن
  شبانه  33446   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش الياف پليمري - فقط مرد
  شبانه  33447   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - گرايش شيمي نساجي - فقط مرد

  شبانه  33448  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  
  شبانه  33449   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  

  غيرانتفاعي  33450   كاريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  قزوين  واحدليمحل تحص
  )1كد گرايش ( مهندسي ساختارهاي نانوليفي -1284

  روزانه  33451  ريركبي اميدانشگاه صنعت  5  -  علوم الياف رايب شيمي نساجي وبا ض
  شبانه  33452  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  علوم الياف با ضرايب شيمي نساجي و

  )1كد گرايش ( بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي -1285
  روزانه  33453  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  33454  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  33455   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  
  روزانه  33456  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  33457  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  33458   بابليدانشگاه صنعت  16  -  
  روزانه  33459  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محلته     جداول كد رش                                    1391سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  3جدول شماره   141صفحه   هاي گروه فني و مهندسي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش ( بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي -1285ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  33460  في شريدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  33461   مالك اشتريدانشگاه صنعت  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران

  روزانه  33462  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  شبانه  33463  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  33464  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  
  شبانه  33465   بابليدانشگاه صنعت  8  -  
  شبانه  33466  في شريدانشگاه صنعت  1  -  

  شبانه  33467   مالك اشتريدانشگاه صنعت  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در - محل تحصيل تهران
  شبانه  33468  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  

  )2كد گرايش ( مهندسي داروسازي -1285
  روزانه  33469  دانشگاه تهران  4  -  
  نهشبا  33470  دانشگاه تهران  2  -  

  )1كد گرايش (صنايع رنگ  -  مهندسي پليمر-1286
  روزانه  33471  ريركبي اميدانشگاه صنعت  14  -  
  روزانه  33472  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3  -  
  شبانه  33473  ريركبي اميدانشگاه صنعت  9  -  

  )1كد گرايش (صنايع رنگ  -  مهندسي رنگ-1286
  روزانه  33474  تهران -  رنگعيپژوهشكده صنا  8  -  صنايع رنگ-با ضرايب مهندسي پليمر

  )1كد گرايش (فناوري چاپ   مهندسي علوم و-1286
  روزانه  33475  تهران -  رنگعيپژوهشكده صنا  2  -  شيوه پژوهش محور - صنايع رنگ -  مهندسي پليمربيضرا با

  )1كد گرايش ( مهندسي طراحي محيط زيست -1287
  روزانه  33476  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  33477  دانشگاه تهران  12  -  

  الملل بين  33478  دانشگاه تهران  20  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش ( مديريت صنايع نساجي - مهندسي نساجي -1288

  روزانه  33479  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  
  انهشب  33480  ريركبي اميدانشگاه صنعت  2  -  

  )1كد گرايش ( مهندسي ساختارهاي نانوليفي -1288
  روزانه  33481  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  با ضرايب مديريت نساجي
  شبانه  33482  ريركبي اميدانشگاه صنعت  1  -  يبا ضرايب مديريت نساج

  )1كد گرايش (انتقال گاز   مهندسي فراوري و-1289
  روزانه  33483  دانشگاه تهران  6  -  انتقال گاز فرآوري و - نام رشته مهندسي شيمي

  روزانه  33484  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز
  شبانه  33485  دانشگاه تهران  3  -  انتقال گاز فرآوري و - نام رشته مهندسي شيمي

  )1كد گرايش (يع نفت صنا اتوماسيون در  مهندسي ابزاردقيق و-1290
  روزانه  33486  دانشگاه صنعت نفت  12  -  محل تحصيل اهواز
  مجازي  33487  رازيدانشگاه ش  60  -  شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش (بازرسي فني   مهندسي ايمني و-1292
  روزانه  33488   تهران-ور دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپ  8  -  

  روزانه  33489  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل آبادان
  )1كد گرايش  ((HSE)  بهداشت،ايمني ومحيط زيست-يمي شي مهندس-1293

  روزانه  33490  دانشگاه سمنان  3  -  
  روزانه  33491  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محمودآباد محل تحصيل آبادان و

  )1كد گرايش  ((HSE)محيط زيست  بهداشت، ايمني وي مهندس-1293
  روزانه  33492  ريركبي اميدانشگاه صنعت  7  -  دانشكده مهندسي شيمي در چارچوب دانشكده مهندسي عمران و
  شبانه  33493  ريركبي اميدانشگاه صنعت  4  -  دانشكده مهندسي شيمي در چارچوب دانشكده مهندسي عمران و

  )1كد گرايش ( ايمني صنعتي ي مهندس-1294
 وابسته به- ستي ز طيمح  و يمنيدانشكده سالمت ا    -  6  

  روزانه  33494  يبهشت دي شهيدانشگاه علوم پزشك
  )2كد گرايش  ( (HSE)محيط زيست  ايمني، بهداشت و-1294

  روزانه  33495  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  33496  دانشگاه تهران  12  -  

  الملل بين  33497  دانشگاه تهران  15  -  المللي ارس واقع درجلفا محل تحصيل واحدبين
  
  
  
  
  
  
  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   142صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي  محلكد رشته -4جدول شماره 
  )1كد گرايش (آبخيزداري  - مهندسي منابع طبيعي -1301

 رشظرفيت پذي
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41001  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  41002   مدرستيدانشگاه ترب  9  -  ايي شهرستان نورعلوم دري محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و

  روزانه  41003  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  41004  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  41005  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  41006  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41007   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  41008   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط مرد

  روزانه  41009  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  15  -  
  روزانه  41010  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  14  -  

  روزانه  41011  دانشگاه كاشان  15  -   آران و بيدگلليمحل تحص - فقط مرد
  روزانه  41012  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط مرد

  روزانه  41013   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  
  روزانه  41014  ري مالدانشگاه  7  -  
  روزانه  41015   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   6  -  
  روزانه  41016  زديدانشگاه   13  -  
  روزانه  41017  دزيدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  41018   اردكانيمجتمع آموزش عال  6  -  
  روزانه  41019   گنبديمجتمع آموزش عال  7  -  
  شبانه  41020  هيدانشگاه اروم  3  -  

  شبانه  41021  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41022  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  41023  دانشگاه شهركرد  1  -  

  شبانه  41024  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41025   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  41026   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  41027   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  41028   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41029  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  41030  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  شبانه  41031   كاشاندانشگاه  5  -   آران و بيدگلليمحل تحص - فقط مرد
  شبانه  41032   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  
  شبانه  41033  ريدانشگاه مال  6  -  
  شبانه  41034  س بندرعبا-دانشگاه هرمزگان   3  -  
  شبانه  41035  زديدانشگاه   6  -  
  شبانه  41036  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  41037   اردكانيمجتمع آموزش عال  3  -  

  )2كد گرايش (مرتعداري  - مهندسي منابع طبيعي -1301
  زانهرو  41038  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  41039  رجنديدانشگاه ب  12  -  

  روزانه  41040   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  41041  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41042  دانشگاه زابل  17  -  
  روزانه  41043  دانشگاه شهركرد  4  -  

  روزانه  41044  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41045   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  41046   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط مرد

  روزانه  41047  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  روزانه  41048  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  14  -  
  روزانه  41049   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  41050  دانشگاه كردستان  4  -  
  روزانه  41051   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  
  نهروزا  41052   گنبديمجتمع آموزش عال  10  -  
  شبانه  41053  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  41054  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41055  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  41056  دانشگاه شهركرد  1  -  

  شبانه  41057  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41058   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  41059   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  41060   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش-فقط زن
  شبانه  41061   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  موزش محورشيوه آ-فقط مرد

  شبانه  41062  ورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشا  4  -  
  شبانه  41063  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41064   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   143صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (مرتعداري  -منابع طبيعي  مهندسي -1301ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  41065   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  41066   گنبديمجتمع آموزش عال  1  -  

  الملل بين  41067  دانشگاه تهران  12  -  جلفا اقع درالمللي ارس و بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش (زهكشي  آبياري و - مهندسي كشاورزي -1302

  روزانه  41068  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  41069  هيدانشگاه اروم  6  -  

  روزانه  41070   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  41071   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  41072  رجنديدانشگاه ب  9  -  
  روزانه  41073   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  41074  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  41075   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41076  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  41077  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41078   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  هروزان  41079   كرمانشاهيدانشگاه راز  5  -  فقط مرد

  روزانه  41080  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  41081  دانشگاه زنجان  12  -  
  روزانه  41082  دانشگاه شهركرد  9  -  

  روزانه  41083  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41084  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  41085  رازيدانشگاه ش  10  -  

  روزانه  41086   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط زن
  روزانه  41087   اصفهانيدانشگاه صنعت  13  -  فقط مرد

  روزانه  41088  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  7  -  
  روزانه  41089  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  9  -  
  روزانه  41090   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  41091  دانشگاه كردستان  7  -  
  روزانه  41092   رشت-دانشگاه گيالن   18  -  
  شبانه  41093  هيدانشگاه اروم  2  -  

  هشبان  41094   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  41095   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  41096   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  41097  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  41098  دانشگاه تهران  4  -  منابع طبيعي كرج دانشكده كشاورزي و
  شبانه  41099  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  شبانه  41100   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  41101   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  انهشب  41102  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  41103  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  41104  دانشگاه شهركرد  3  -  

  شبانه  41105  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41106  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  41107   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  41108   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط مرد
  شبانه  41109   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  41110   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41111  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  41112  اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگ  1  -  
  شبانه  41113   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  41114   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  

  نيمه حضوري  41115  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  )2 كد گرايش(هاي آبي  سازه - مهندسي كشاورزي -1302

  روزانه  41116  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  41117   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  41118  زيدانشگاه تبر  10  -  
  روزانه  41119   مدرستيشگاه تربدان  9  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41120  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41121   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  41122   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  41123  دانشگاه زابل  7  -  
  روزانه  41124  دانشگاه زنجان  5  -  

  روزانه  41125  دانشگاه شاهرود  6  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  41126  دانشگاه شهركرد  8  -  

  روزانه  41127  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41128  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   144صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش (ي آبي ها سازه - مهندسي كشاورزي -1302ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41129  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  41130  رازيدانشگاه ش  5  -  

  روزانه  41131  هان اصفيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  41132   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  فقط مرد

  روزانه  41133  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  روزانه  41134  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  

  روزانه  41135  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  10  فقط زن
  روزانه  41136  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط مرد

  شبانه  41137  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  41138   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  41139  زيدانشگاه تبر  5  -  
  شبانه  41140  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  41141  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  41142  دانشگاه شاهرود  3  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  41143  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  41144  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  41145  اه شهيد باهنر كرماندانشگ  9  -  
  شبانه  41146  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  شبانه  41147   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  41148   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  فقط مرد
  شبانه  41149   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  41150   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41151  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  
  شبانه  41152  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41153   مشهديسدانشگاه فردو  8  -  

  نيمه حضوري  41154  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  )3كد گرايش (مهندسي منابع آب  - مهندسي كشاورزي -1302

  روزانه  41155  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  41156   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  41157  رجنديدانشگاه ب  12  -  
  روزانه  41158  زيدانشگاه تبر  10  -  

  روزانه  41159   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41160  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  41161  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41162   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  41163   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط مرد

  روزانه  41164  دانشگاه زابل  7  -  
  روزانه  41165  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  

  روزانه  41166  دانشگاه شهيد چمران اهواز  7  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب
  روزانه  41167  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  41168   مشهديسدانشگاه فردو  8  -  
  شبانه  41169  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  41170   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  41171  زيدانشگاه تبر  5  -  

  شبانه  41172  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  41173  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  41174  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  41175  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  

  شبانه  41176  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب
  شبانه  41177  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41178   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  نيمه حضوري  41179  هيدانشگاه اروم  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  الملل بين  41180  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  )1كد گرايش (اصالح نباتات  - مهندسي كشاورزي -1303
  روزانه  41181  هيدانشگاه اروم  5  -  
  روزانه  41182  الميدانشگاه ا  6  -  
  روزانه  41183  رجنديدانشگاه ب  9  -  
  روزانه  41184  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  41185   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  

  روزانه  41186   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41187  دانشگاه تهران  7  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  41188  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41189   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  5  -  حومه شهر برازجان  واقع دري دانشكده كشاورزليمحل تحص
  روزانه  41190   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  41191   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط مرد

  روزانه  41192  دانشگاه زابل  7  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   145صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (اصالح نباتات  - مهندسي كشاورزي -1303ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41193  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  41194  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  41195  دانشگاه شهركرد  8  -  
  روزانه  41196  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  41197  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  41198  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  
  روزانه  41199  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  41200   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط زن
  روزانه  41201   اصفهانيدانشگاه صنعت  12  -  فقط مرد

  روزانه  41202  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  15  -  
  روزانه  41203  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  
  روزانه  41204  دانشگاه كردستان  4  -  
  انهروز  41205   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  

  روزانه  41206  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد
  روزانه  41207   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   9  -  
  روزانه  41208   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  4  -  
  شبانه  41209  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  41210  الميدانشگاه ا  5  -  

  شبانه  41211   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  41212  وين قز-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  41213   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  41214  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  41215   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  

  شبانه  41216  دانشگاه تهران  7  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  41217  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  41218   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  41219   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  قط مردف
  شبانه  41220  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  41221  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  41222  دانشگاه شاهد  1  -  چهانتهاي دفتر شرايط در
  شبانه  41223  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  41224  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41225  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  

  شبانه  41226   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  41227   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط مرد
  شبانه  41228   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  41229   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41230  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  41231  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41232   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  نهشبا  41233   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  
  شبانه  41234   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  
  شبانه  41235  اسوجيدانشگاه   12  -  
  نورپيام   41236   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  41237   مركز مشهد-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (زراعت  - مهندسي كشاورزي -1303

  زانهرو  41238  هيدانشگاه اروم  6  -  
  روزانه  41239  الميدانشگاه ا  7  -  

  روزانه  41240   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   6  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  روزانه  41241  رجنديدانشگاه ب  8  -  
  روزانه  41242  زيدانشگاه تبر  12  -  

  روزانه  41243   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41244  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  41245  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41246   كرمانشاهيدانشگاه راز  4  -  فقط زن
  روزانه  41247   كرمانشاهيدانشگاه راز  6  -  فقط مرد

  روزانه  41248  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  41249  دانشگاه زنجان  15  -  

  روزانه  41250  دانشگاه شاهد  9  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  41251  دانشگاه شاهرود  10  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  روزانه  41252   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  8  -  
  روزانه  41253  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  روزانه  41254  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  41255  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  41256   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط زن
  روزانه  41257   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  فقط مرد



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   146صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )2كد گرايش  ( زراعت-ي  مهندسي كشاورز-1303ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     20  -   - ني رام
  روزانه  41258   اهوازيمالثان

  روزانه  41259  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  41260  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  
  روزانه  41261   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
  روزانه  41262  دانشگاه كردستان  11  -  
  روزانه  41263   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  

  روزانه  41264  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط مرد
  روزانه  41265   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   13  -  
  روزانه  41266   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  10  -  
  روزانه  41267  اسوجيدانشگاه   14  -  
  روزانه  41268  رواني شيدانشكده كشاورز  10  -  
  شبانه  41269  هيدانشگاه اروم  3  -  
  نهشبا  41270  الميدانشگاه ا  5  -  

  شبانه  41271   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  41272  زيدانشگاه تبر  6  -  

  شبانه  41273  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت ابوريحان واقع درمحل تحصيل دانشكده 
  شبانه  41274  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  41275   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  41276   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  شبانه  41277  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  41278  دانشگاه زنجان  4  -  

  شبانه  41279  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  41280  دانشگاه شاهرود  4  -  كيلومتري شاهرود  7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  41281  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  41282  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  

  شبانه  41283   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  41284   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد
  شبانه  41285   اصفهانيتدانشگاه صنع  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  41286   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41287  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  41288  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  هشبان  41289   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  41290   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  41291   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  
  شبانه  41292  دانشگاه مراغه  6  -  
  شبانه  41293  اسوجيدانشگاه   5  -  
  پيام نور  41294   مركز زاهدان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  41295   مركز زاهدان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  41296   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  41297   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  41298  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  )3كد گرايش (تكنولوژي بذر   علوم و-1303
  روزانه  41299  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41300  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  41301  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  41302   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  روزانه  41303   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   7  -  
  روزانه  41304  اسوجيدانشگاه   6  -  

  شبانه  41305  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41306  دانشگاه شاهد  1  -  شرايط درانتهاي دفترچه

  شبانه  41307  دانشگاه شهركرد  2  -  
  هشبان  41308   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  
  شبانه  41309   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  شبانه  41310  اسوجيدانشگاه   4  -  

  )4كد گرايش ) (اگرواكولوژي( اكولوژيك - كشاورزي-1303
  روزانه  41311  رجنديدانشگاه ب  6  -  

  روزانه  41312   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  41313   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد

  روزانه  41314  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  41315  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  41316  دانشگاه شاهرود  7  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  41317  ددانشگاه شهركر  11  -  
  روزانه  41318  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  41319  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  

  روزانه  41320  رازيدانشگاه ش  8  -  منابع طبيعي داراب  دانشكده كشاورزي وليمحل تحص



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   147صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )4كد گرايش ) (اگرواكولوژي( اكولوژيك - كشاورزي-1303ادامه 
 رشظرفيت پذي
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41321  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  41322   مشهديدانشگاه فردوس  10  -  
  روزانه  41323   گنبديمجتمع آموزش عال  15  -  

  شبانه  41324   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  41325   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  41326  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  41327  دانشگاه شاهد  1  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  شبانه  41328  دانشگاه شاهرود  4  -  كيلومتري شاهرود 7 انشكده كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل د
  شبانه  41329  دانشگاه شهركرد  3  -  

  شبانه  41330  رازيدانشگاه ش  4  -  منابع طبيعي داراب  دانشكده كشاورزي وليمحل تحص
  شبانه  41331  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41332   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  41333   گنبديمجتمع آموزش عال  3  -  

  )1كد گرايش (اقتصادكشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1304
  روزانه  41334  هيدانشگاه اروم  8  -  
  روزانه  41335  زيدانشگاه تبر  8  -  

  روزانه  41336   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41337  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - بازاريابي و گرايش توليد

  روزانه  41338  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -گرايش سياست و توسعه كشاورزي 
  روزانه  41339  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  41340   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   10  -  
  روزانه  41341  گاه شهيد باهنر كرماندانش  11  -  
  روزانه  41342  رازيدانشگاه ش  6  -  
  روزانه  41343  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  

  روزانه  41344   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  توسعه روستايي گرايش سياست و
  روزانه  41345   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  كشاورزي توليد گرايش مديريت و

  روزانه  41346  آباد  خرم-لرستان دانشگاه   3  -  يابيبازار و ديتول - فقط زن
  انهروز  41347  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  3  يتوسعه كشاورز  واستي سشيگرا - فقط مرد

  روزانه  41348   اردكانيمجتمع آموزش عال  4  -  
  شبانه  41349  هيدانشگاه اروم  4  -  
  شبانه  41350  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  41351  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - بازاريابي و گرايش توليد
  شبانه  41352  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش سياست و توسعه كشاورزي

  شبانه  41353  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  41354   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   5  -  
  شبانه  41355  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  41356  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  41357  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  

  شبانه  41358   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  سعه روستاييتو گرايش سياست و
  شبانه  41359   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  كشاورزي توليد گرايش مديريت و

  شبانه  41360  دانشگاه كردستان  5  -  
  شبانه  41361   اردكانيمجتمع آموزش عال  2  -  
  پيام نور  41362   مركز تهران-نشگاه پيام نور دا  8  -  

  پيام نور  41363   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  41364  )واحد ري(ران  مركز ته-دانشگاه پيام نور   8  -  ي كشاورزديتول  وتيري مدشيگرا
  پيام نور  41365  )واحد ري( مركز تهران -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ي كشاورزديتول  وتيري مدشيگرا

  پيام نور  41366   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  41367   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  41368   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  41369   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   20  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  الملل بين  41370   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   40  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )1كد گرايش (علوم باغباني  - مهندسي كشاورزي -1305
  روزانه  41371  هيدانشگاه اروم  6  -  اي نوشابه اي و يهگرايش گياهان دارويي ادو

  روزانه  41372  هيدانشگاه اروم  8  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  41373  هيدانشگاه اروم  2  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  41374  الميدانشگاه ا  10  -  
  روزانه  41375   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - ي كاري سبزشيگرا - فقط زن
  روزانه  41376   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - يي دارواهاني گشيگرا - فقط زن
  روزانه  41377   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - ي كاروهي مشيگرا - فقط زن
  روزانه  41378   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - ير كاي سبزشيگرا - فقط مرد
  روزانه  41379   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - يي دارواهاني گشيگرا - فقط مرد
  روزانه  41380   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - ي كاروهي مشيگرا - فقط مرد

  روزانه  41381  رجنديدانشگاه ب  5  -  گرايش گياهان دارويي و معطر
  روزانه  41382  زيدانشگاه تبر  2  -  

  روزانه  41383  زيدانشگاه تبر  6  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  41384  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش گياهان زينتي



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   148صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (علوم باغباني  - مهندسي كشاورزي -1305ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  وضيحاتت  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41385  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  41386   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در -  كارييگرايش سبز

  روزانه  41387   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  محل تحصيل واقع دراتوبان تهران كرج - ينتيگرايش گياهان ز
  روزانه  41388  ه تهراندانشگا  4  -  ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني گرايش بيوتكنولوژي و
  محل تحصيل  روزانه  41389  دانشگاه تهران  4  -  ها اصالح سبزي گرايش فيزيولوژي و

  روزانه  41390  دانشگاه تهران  4  -  برداشت محصوالت باغباني فناوري پس از گرايش فيزيولوژي و دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  41391   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  8  -  برازجان حومه شهر  واقع دري دانشكده كشاورزليمحل تحص - ي كاروهي مشيگرا

  روزانه  41392  دانشگاه زابل  10  -  اي نوشابه اي و گرايش گياهان دارويي ادويه
  روزانه  41393  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  41394  دانشگاه زنجان  10  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  41395  دانشگاه زنجان  2  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  41396  دانشگاه زنجان  2  -  يي دارواهاني گشيگرا

  روزانه  41397  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش ميوه كاري
  روزانه  41398  نشگاه شاهروددا  6  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  روزانه  41399  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  41400  دانشگاه شهركرد  4  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  41401  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41402  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش ميوه كاري - شيوه آموزش محور
  روزانه  41403  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرايش سبزي كاري

  روزانه  41404  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  ينتي زاهانيگرايش گ
  روزانه  41405  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   كاريگرايش ميوه

  روزانه  41406  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  ييگرايش گياهان دارو
  روزانه  41407  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  اي نوشابه  واي ادويهگرايش گياهان دارويي 

  روزانه  41408  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  41409  رازيدانشگاه ش  4  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  41410  رازيدانشگاه ش  4  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  41411  رازيدانشگاه ش  4  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  روزانه  41412   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش سبزي كاري - فقط زن
  روزانه  41413   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش گياهان زينتي - فقط زن
  روزانه  41414   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش ميوه كاري - فقط زن

  روزانه  41415   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش سبزي كاري -  مردفقط
  روزانه  41416   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش گياهان زينتي - فقط مرد
  روزانه  41417   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش ميوه كاري - فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     5  -   - ني رام
  روزانه  41418   اهوازيمالثان

  روزانه  41419  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  41420  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  41421  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  41422  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  روزانه  41423  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  41424   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  41425   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  گرايش گياهان دارويي
  روزانه  41426   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  41427   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  41428  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  41429   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  41430   رشت-ن دانشگاه گيال  7  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  41431   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  41432  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  گرايش گياهان زينتي - فقط زن
  روزانه  41433  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  گرايش گياهان زينتي - فقط مرد

  روزانه  41434   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   7  -  ي كاريز سبشيگرا
  روزانه  41435   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   5  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  41436  دانشگاه مراغه  7  -  
  روزانه  41437   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  7  -  اصالح درختان ميوه گرايش فيزيولوژي و
  روزانه  41438   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  5  -  ها اصالح سبزي گرايش فيزيولوژي و

  شبانه  41439  هيدانشگاه اروم  3  -  اي نوشابه  واي ادويهگرايش گياهان دارويي 
  شبانه  41440  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  41441  هيدانشگاه اروم  1  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  شبانه  41442  الميدانشگاه ا  8  -  

  شبانه  41443   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  41444   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - ي كاروهي مشيگرا

  شبانه  41445  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  41446  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  41447  زيدانشگاه تبر  2  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  41448  زيدانشگاه تبر  1  -  گرايش ميوه كاري
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  )1كد گرايش (علوم باغباني  - مهندسي كشاورزي -1305ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  حاتتوضي  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  41449  دانشگاه تهران  2  -  ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني گرايش بيوتكنولوژي و
  محل تحصيل  شبانه  41450  دانشگاه تهران  2  -  ها اصالح سبزي گرايش فيزيولوژي و

  شبانه  41451  دانشگاه تهران  2  -  برداشت محصوالت باغباني فناوري پس از گرايش فيزيولوژي و دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41452  دانشگاه زابل  6  -  اي نوشابه  واي ادويهگرايش گياهان دارويي 
  شبانه  41453  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  41454  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  41455  دانشگاه زنجان  1  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  41456  دانشگاه شاهد  1  -  انتهاي دفترچه شرايط در - گرايش ميوه كاري

  شبانه  41457  دانشگاه شاهرود  3  -  رودكيلومتري شاه 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  41458  دانشگاه شهركرد  1  -  

  شبانه  41459  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش ميوه كاري
  شبانه  41460  دانشگاه شهركرد  1  -  محورشيوه آموزش 

  شبانه  41461  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش ميوه كاري - شيوه آموزش محور
  شبانه  41462  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  گرايش سبزي كاري

  شبانه  41463  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  ينتي زاهانيگرايش گ
  شبانه  41464  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  41465  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  41466   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش سبزي كاري - فقط زن
  شبانه  41467   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش گياهان زينتي - فقط زن
  شبانه  41468   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش ميوه كاري - فقط زن
  شبانه  41469   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش سبزي كاري - فقط مرد

  شبانه  41470   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش گياهان زينتي - ط مردفق
  شبانه  41471   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش ميوه كاري - فقط مرد
  شبانه  41472   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  ر شيوه آموزش محو- گرايش سبزي كاري - فقط زن
  شبانه  41473   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش گياهان زينتي - فقط زن
  شبانه  41474   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش ميوه كاري - فقط زن
  شبانه  41475   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   شيوه آموزش محور- گرايش سبزي كاري - فقط مرد
  شبانه  41476   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش گياهان زينتي - فقط مرد
  شبانه  41477   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش ميوه كاري - فقط مرد

  شبانه  41478  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  3  -  
  شبانه  41479  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  41480  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  41481   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  گرايش سبزي كاري

  شبانه  41482   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  گرايش گياهان دارويي
  شبانه  41483   مشهديدانشگاه فردوس  2  -   زينتيگرايش گياهان

  شبانه  41484   مشهديگاه فردوسدانش  3  -  گرايش ميوه كاري
  شبانه  41485   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  41486   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  41487   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  41488   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  ي كاري سبزشيگرا
  شبانه  41489   اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي  1  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  شبانه  41490  دانشگاه مراغه  1  -  
  غيرانتفاعي  41491  گرگان - بهاران يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  يا نوشابه  وي اهيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  غيرانتفاعي  41492  كرمانشاه - ي جهاددانشگاهيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  يا نوشابه  وي اهيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  غيرانتفاعي  41493  ي سار- سنا يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  يا نوشابه  وي اهيادو ،يي دارواهاني گشيگرا

  الملل بين  41494  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - ها اصالح سبزي گرايش فيزيولوژي و
  الملل بين  41495   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  يانزل الملل واقع در بين  واحدليمحل تحص - ي كاري سبزشيگرا
  الملل بين  41496   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  يانزل الملل در بين  واحدليصمحل تح - يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  الملل بين  41497   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص - ينتي زاهاني گشيگرا
  الملل بين  41498   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  يانزل الملل واقع در بين  واحدليمحل تحص - ي كاروهي مشيگرا

  )1كد گرايش (ترويج وآموزش كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1306
  روزانه  41499   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  41500   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  41501   مدرستيدانشگاه ترب  12  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41502   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط زن
  روزانه  41503   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد

  روزانه  41504  دانشگاه زنجان  9  -  
  روزانه  41505  رازيدانشگاه ش  6  -  
ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     14  -   - ني رام

  روزانه  41506   اهوازيمالثان
  روزانه  41507  اسوجيدانشگاه   6  -  

  شبانه  41508   همدان-بوعلي سينا دانشگاه   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  41509   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در

  شبانه  41510   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  41511   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  41512  دانشگاه زنجان  3  -  
  شبانه  41513  اسوجيدانشگاه   5  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   150صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

  )1كد گرايش (ترويج كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1306
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 يدوره تحصيل  تحصيل

  روزانه  41514  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  روزانه  41515  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  شبانه  41516  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  شبانه  41517  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  الملل بين  41518  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و

  )1كد گرايش (نگلداري ج - مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  41519  هيدانشگاه اروم  10  -  
  روزانه  41520  الميدانشگاه ا  7  -  

  روزانه  41521   مدرستيدانشگاه ترب  14  -  لوم دريايي شهرستان نورع محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  41522  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - فقط مرد

  روزانه  41523  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  41524  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  41525  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  41526  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  41527  دانشگاه كردستان  8  -  

  روزانه  41528   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در
  روزانه  41529  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   15  -  فقط مرد

  روزانه  41530  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  41531  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  41532  هيدانشگاه اروم  5  -  
  شبانه  41533  الميانشگاه اد  6  -  

  شبانه  41534  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - فقط مرد
  شبانه  41535  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  41536  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41537  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  3  -  
  شبانه  41538  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  شبانه  41539   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در
  شبانه  41540  اسوجيدانشگاه   16  -  
  شبانه  41541  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  41542  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش (اكولوژي جنگل  جنگل شناسي و -بيعي  مهندسي منابع ط-1307
  روزانه  41543  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - با ضرايب جنگلداري -فقط مرد

  روزانه  41544   بهبهان- )ص(اءياالنب  خاتميدانشگاه صنعت  8  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  41545  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  8  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  41546  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  16  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  41547  تاندانشگاه كردس  5  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  41548   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در -با ضرايب جنگلداري

  شبانه  41549  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - با ضرايب جنگلداري - فقط مرد
  شبانه  41550  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  با ضرايب جنگلداري
  شبانه  41551  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع   1  -  با ضرايب جنگلداري
  شبانه  41552   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در -با ضرايب جنگلداري
  الملل بين  41553  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد -با ضرايب جنگلداري

  )1كد گرايش (مهندسي جنگل  - مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  41554  اندانشگاه تهر  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - با ضرايب جنگلداري -فقط مرد

  روزانه  41555  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  41556   رشت-ه گيالن دانشگا  4  -  صومعه سرا  واقع دريعي دانشكده منابع طبليمحل تحص - ي جنگلداربيباضرا

  شبانه  41557  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - با ضرايب جنگلداري - فقط مرد
  شبانه  41558  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع   2  -  با ضرايب جنگلداري

  شبانه  41559   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  صومعه سرا  واقع دريعي دانشكده منابع طبليمحل تحص - ي جنگلداربيضرا با
  )1كد گرايش (علوم خاك  - مهندسي كشاورزي -1308

  روزانه  41560  هيدانشگاه اروم  6  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  روزانه  41561  هيدانشگاه اروم  5  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و

  روزانه  41562  هيدانشگاه اروم  2  -  بيوتكنولوژي خاك  ويولوژي بشيگرا
  انهروز  41563  هيدانشگاه اروم  2  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  41564   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه -  خاكيابيارز  ويرده بند  پيدايش،شيگرا - فقط زن
  روزانه  41565   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد -  خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا - فقط زن
  روزانه  41566   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - فقط مرد
  روزانه  41567   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - خاك يبيوتكنولوژ  ويولوژي بشيگرا - فقط مرد
  روزانه  41568   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد -  خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا - فقط مرد
  روزانه  41569   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا - فقط مرد

  روزانه  41570  زيدانشگاه تبر  4  -   خاكوتكنولوژييب گرايش بيولوژي و
  روزانه  41571  زيدانشگاه تبر  5  -  ارزيابي خاك پيدايش رده بندي وگرايش 

  روزانه  41572  زيدانشگاه تبر  7  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41573  زيدانشگاه تبر  4  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  كشاورزي  دانشكده  تحصيل  محل  روزانه  41574   مدرستيدانشگاه ترب  5  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  41575   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا  كرج - اتوبان تهران در  واقع
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  روزانه  41576  دانشگاه تهران  4  -  وژي خاكبيوتكنول گرايش بيولوژي و
  روزانه  41577  دانشگاه تهران  4  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

   دانشكده كشاورزي كرجليمحل تحص   روزانه  41578  دانشگاه تهران  4  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41579  دانشگاه تهران  4  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41580  رفتيدانشگاه ج  4  -  
  روزانه  41581   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  41582   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  41583  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  41584  ه زنجاندانشگا  4  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  41585  دانشگاه زنجان  4  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41586  دانشگاه زنجان  4  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41587  دانشگاه شاهد  4  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  خاكيابيارز  ويرده بند  پيدايش،شيگرا
  روزانه  41588  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  41589  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  41590  دانشگاه شاهرود  8  -  كيلومتري شاهرود 7 ل دانشكده كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصي
  روزانه  41591  دانشگاه شهركرد  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  روزانه  41592  دانشگاه شهركرد  3  -  ارزيابي خاك وگرايش پيدايش رده بندي 
  روزانه  41593  دانشگاه شهركرد  3  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41594  دانشگاه شهركرد  5  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41595  دانشگاه شهركرد  2  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - شيوه آموزش محور
  روزانه  41596  دانشگاه شهركرد  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - شيوه آموزش محور
  روزانه  41597  دانشگاه شهركرد  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - شيوه آموزش محور
  روزانه  41598  دانشگاه شهركرد  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - شيوه آموزش محور

  روزانه  41599  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   خاكيابيارز  وي، رده بندشيدايپ
  روزانه  41600  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   خاكيزيحاصلخ  ويميش
  روزانه  41601  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  اكحفاظت خ  وكيزيف

  روزانه  41602  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   خاكيوتكنولوژيب  ويولوژيگرايش ب
  روزانه  41603  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  41604  شهيد چمران اهوازدانشگاه   6  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41605  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41606  رازيدانشگاه ش  10  -  
  روزانه  41607   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  تكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - فقط زن
  روزانه  41608   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  ارزيابي خاك  رده بندي وگرايش پيدايش - فقط زن
  روزانه  41609   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط زن
  روزانه  41610   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط زن
  روزانه  41611   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - فقط مرد
  روزانه  41612   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - فقط مرد
  روزانه  41613   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط مرد
  زانهرو  41614   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يشاورزدانشگاه علوم كـ     3  -   خاكيابيارز  ويرده بند  پيدايش،شيگرا - ني رام
  روزانه  41615   اهوازيمالثان

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     4  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا - ني رام
  روزانه  41616   اهوازيمالثان

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     3  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا - ني رام
  روزانه  41617   اهوازيمالثان

  روزانه  41618  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  41619  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  3  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  روزانه  41620  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  روزانه  41621  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41622  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41623   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  يولوژي بشيگرا
  روزانه  41624   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  شيداي پشيگرا
  روزانه  41625   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  يمي ششيگرا
  روزانه  41626   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  كيزي فشيگرا

  روزانه  41627   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  روزانه  41628   رشت-گاه گيالن دانش  3  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41629   رشت-دانشگاه گيالن   6  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41630  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  7  فقط زن
  روزانه  41631  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   7  -  فقط مرد

  روزانه  41632   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  41633   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  41634   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  3  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  روزانه  41635   رفسنجان-) عج(عصر ه وليدانشگا  3  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  هروزان  41636   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  41637   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  41638  اسوجيدانشگاه   6  -  
  روزانه  41639  زديدانشگاه   7  -  
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  شبانه  41640  هيدانشگاه اروم  3  -  ارزيابي خاك يدايش رده بندي وگرايش پ
  شبانه  41641  هيدانشگاه اروم  2  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و

  بانهش  41642  هيدانشگاه اروم  1  -  بيوتكنولوژي خاك  ويولوژي بشيگرا
  شبانه  41643  هيدانشگاه اروم  1  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  شبانه  41644   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -  خاكي و بيوتكنولوژيولوژيگرايش ب
  شبانه  41645  دان هم-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  41646   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - حفاظت خاك  وكيزيگرايش ف
  شبانه  41647  ن همدا-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -  خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا

  شبانه  41648  زيدانشگاه تبر  2  -   خاكوتكنولوژييب گرايش بيولوژي و
  شبانه  41649  زيدانشگاه تبر  2  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  41650  زيدانشگاه تبر  3  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  41651  زيدانشگاه تبر  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  شبانه  41652  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  شبانه  41653  دانشگاه تهران  2  -   دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل - ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  41654  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  41655  دانشگاه تهران  2  -   تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل - حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  41656  رفتيه جدانشگا  3  -  
  شبانه  41657  دانشگاه زابل  9  -  

  شبانه  41658  دانشگاه زنجان  2  -  ارزيابي خاك دايش رده بندي وگرايش پي
  شبانه  41659  دانشگاه زنجان  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  41660  دانشگاه زنجان  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  41661  انشگاه شاهدد  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا -  خاكيابيارز  ويرده بند  پيدايش،شيگرا
  شبانه  41662  دانشگاه شاهد  2  -  انتهاي دفترچه شرايط در -  خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  شبانه  41663  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهي درانتهاطيشرا - حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  شبانه  41664  دانشگاه شاهرود  4  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  41665  دانشگاه شهركرد  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  شبانه  41666  دانشگاه شهركرد  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  41667  دانشگاه شهركرد  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  41668  دانشگاه شهركرد  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  41669  دانشگاه شهركرد  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - شيوه آموزش محور
  شبانه  41670  دانشگاه شهركرد  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - شيوه آموزش محور
  شبانه  41671  دانشگاه شهركرد  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - شيوه آموزش محور
  شبانه  41672  دانشگاه شهركرد  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - شيوه آموزش محور

  شبانه  41673  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -   خاكيابيارز  وي ، رده بندشيدايپ
  شبانه  41674  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   خاكيزيحاصلخ  ويميش
  شبانه  41675  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  حفاظت خاك  وكيزيف

  شبانه  41676  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -   خاكيوتكنولوژيب  ويولوژيايش بگر
  شبانه  41677  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  41678  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  خاكحفاظت  گرايش فيزيك و
  شبانه  41679  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا

  شبانه  41680   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - فقط زن
  شبانه  41681   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - فقط زن
  شبانه  41682   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط زن
  شبانه  41683   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط زن
  شبانه  41684   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  تكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و - فقط مرد
  شبانه  41685   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و - فقط مرد
  شبانه  41686   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط مرد
  شبانه  41687   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط مرد
  شبانه  41688   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - تكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و  - فقط زن
  شبانه  41689   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - ارزيابي خاك رده بندي و گرايش پيدايش، - فقط زن
  شبانه  41690   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط زن
  شبانه  41691  ان اصفهيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط زن
  شبانه  41692   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - ارزيابي خاك رده بندي و گرايش پيدايش، - فقط مرد
  شبانه  41693   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و - فقط مرد
  شبانه  41694   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - حفاظت خاك گرايش فيزيك و - فقط مرد
  شبانه  41695   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -   آموزش محوروهيش -  دامهي تغذشيگرا -فقط مرد

  شبانه  41696  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  شبانه  41697  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  41698  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  41699  نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندا  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  41700   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  يولوژي بشيگرا
  شبانه  41701   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  شيداي پشيگرا
  شبانه  41702   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  يمي ششيگرا
  شبانه  41703   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  كيزي فشيگرا

  شبانه  41704   رشت- گيالن دانشگاه  2  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  41705   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
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  شبانه  41706   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  شبانه  41707   اردبيل-ردبيلي دانشگاه محقق ا  2  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  شبانه  41708   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   1  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  شبانه  41709  اسوجيدانشگاه   3  -  
  شبانه  41710  زديدانشگاه   4  -  
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  روزانه  41711  هيدانشگاه اروم  3  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41712  هيدانشگاه اروم  8  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41713  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  41714  الميدانشگاه ا  2  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41715  الميدانشگاه ا  4  -  گرايش طيور

  روزانه  41716   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  اهخوابگ فاقد - گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  روزانه  41717   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد -  نشخواركنندگانهي تغذشيگرا - فقط مرد

  روزانه  41718  رجنديدانشگاه ب  6  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41719  رجنديدانشگاه ب  5  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  41720  رجنديدانشگاه ب  5  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  41721  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41722  زيدانشگاه تبر  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41723  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  41724   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران دانشكده كشاورزي واقع در -گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41725   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران دانشكده كشاورزي واقع در - گرايش تغذيه دام
  روزانه  41726  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41727  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش پرورش زنبورعسل
  روزانه  41728  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در - گرايش تغذيه طيور
  روزانه  41729  دانشگاه تهران  4  -  كرج محل تحصيل دانشكده كشاورزي - گرايش تغذيه طيور

  روزانه  41730  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  41731  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش نشخواركنندگان

  روزانه  41732  رفتيدانشگاه ج  7  -  گرايش تغذيه طيور
  روزانه  41733   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش تغذيه دام - فقط زن
  روزانه  41734   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  روزانه  41735   كرمانشاهيدانشگاه راز  10  -  گرايش تغذيه دام - فقط مرد
  روزانه  41736   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  امگرايش فيزيولوژي د - فقط مرد

  روزانه  41737  دانشگاه زابل  11  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41738  دانشگاه زابل  14  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  41739  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41740  دانشگاه زنجان  7  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  41741  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  41742  دانشگاه زنجان  3  -  گرايش مديريت دامپروري

  روزانه  41743  دانشگاه شهركرد  6  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41744  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41745  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش اصالح نژاد دام - شيوه آموزش محور
  روزانه  41746  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش تغذيه دام - شيوه آموزش محور
  روزانه  41747  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41748  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  اصالح نژاد گرايش ژنتيك و

  روزانه  41749  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  يرايش مديريت دامپرورگ
  روزانه  41750  رازيدانشگاه ش  4  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41751  رازيدانشگاه ش  6  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  41752  رازيدانشگاه ش  4  -   دامهي تغذشيگرا
  روزانه  41753   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش اصالح نژاد دام - فقط زن
  روزانه  41754   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  ايش تغذيه دامگر - فقط زن
  روزانه  41755   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش فيزيولوژي دام - فقط زن
  روزانه  41756   اصفهانيدانشگاه صنعت  7  -  گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  روزانه  41757  هان اصفيدانشگاه صنعت  8  -  گرايش تغذيه دام - فقط مرد
  روزانه  41758   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  گرايش فيزيولوژي دام - فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     9  -  گرايش اصالح نژاد دام - ني رام
  روزانه  41759   اهوازيمالثان

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     13  -  گرايش تغذيه دام - ني رام
  روزانه  41760   اهوازيمالثان

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     10  -  گرايش فيزيولوژي دام - ني رام
  روزانه  41761   اهوازيمالثان

  روزانه  41762  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  41763  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  7  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  41764  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -   داميولوژيزي فشيگرا
  روزانه  41765  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  9  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41766  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41767  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  7  -  گرايش فيزيولوژي دام
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  روزانه  41768  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   2  -  گرايش مديريت دامپروري
  روزانه  41769   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41770   مشهديدانشگاه فردوس  8  -   دامهي تغذشيگرا
  روزانه  41771  دانشگاه كردستان  7  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41772  دانشگاه كردستان  10  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41773  تاندانشگاه كردس  6  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  41774   رشت-دانشگاه گيالن   7  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41775   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41776   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  41777  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   12  -  گرايش تغذيه دام - فقط مرد
  روزانه  41778  آباد  خرم-شگاه لرستان دان  5  -  گرايش فيزيولوژي دام - فقط مرد

  روزانه  41779   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   8  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41780  اسوجيدانشگاه   6  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  41781  اسوجيدانشگاه   6  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  41782   گنبديمجتمع آموزش عال  7  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  41783   گنبديلمجتمع آموزش عا  16  -   دامهي تغذشيگرا
  شبانه  41784  هيدانشگاه اروم  1  -  گرايش اصالح نژاد دام

  شبانه  41785  هيدانشگاه اروم  4  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  41786  هيدانشگاه اروم  2  -  گرايش فيزيولوژي دام

  شبانه  41787  الميدانشگاه ا  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  41788  الميدانشگاه ا  3  -  گرايش طيور

  شبانه  41789   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  شبانه  41790   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -  نشخواركنندگانهي تغذشيگرا - ط مردفق

  شبانه  41791  رجنديدانشگاه ب  1  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41792  رجنديدانشگاه ب  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41793  زيدانشگاه تبر  2  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41794  زيدانشگاه تبر  3  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41795  زيدانشگاه تبر  2  -  ش فيزيولوژي دامگراي
  شبانه  41796  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41797  دانشگاه تهران  2  -  ده كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشك - عسل گرايش پرورش زنبور
  شبانه  41798  دانشگاه تهران  3  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در - گرايش تغذيه طيور
  شبانه  41799  دانشگاه تهران  2  -  كرج شكده كشاورزيمحل تحصيل دان - گرايش تغذيه طيور

  شبانه  41800  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  41801  دانشگاه تهران  2  -   كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده - گرايش نشخواركنندگان

  شبانه  41802  رفتيشگاه جدان  -  6  گرايش تغذيه طيور
  شبانه  41803   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  گرايش تغذيه دام - فقط زن
  شبانه  41804   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  گرايش تغذيه دام - فقط مرد

  شبانه  41805  دانشگاه زابل  8  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41806  دانشگاه زابل  8  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41807  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41808  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41809  دانشگاه زنجان  1  -  يزيولوژي دامگرايش ف
  شبانه  41810  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  41811  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41812  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  41813  دانشگاه شهركرد  1  -  گرايش اصالح نژاد دام -شيوه آموزش محور
  شبانه  41814  دانشگاه شهركرد  1  -  دامگرايش تغذيه  -شيوه آموزش محور
  شبانه  41815   باهنر كرماندانشگاه شهيد  5  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  41816  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  اصالح نژاد گرايش ژنتيك و

  شبانه  41817  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  يگرايش مديريت دامپرور
  شبانه  41818   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش اصالح نژاد دام - فقط زن

  شبانه  41819   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش تغذيه دام - زنفقط 
  شبانه  41820   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش فيزيولوژي دام - فقط زن
  شبانه  41821   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  شبانه  41822   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش تغذيه دام - فقط مرد
  شبانه  41823   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  گرايش فيزيولوژي دام - فقط مرد
  شبانه  41824   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش اصالح نژاد دام - فقط زن
  شبانه  41825   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش تغذيه دام - فقط زن
  شبانه  41826   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش فيزيولوژي دام - فقط زن
  شبانه  41827   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   شيوه آموزش محور- گرايش اصالح نژاد دام - فقط مرد
  شبانه  41828   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش تغذيه دام - فقط مرد
  شبانه  41829   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش فيزيولوژي دام - فقط مرد

  شبانه  41830  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41831  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41832  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  41833  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش مديريت دامپروري



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   155صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

 )1كد گرايش (علوم دامي  -ورزي  مهندسي كشا-1309ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  41834   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41835   مشهديدانشگاه فردوس  4  -   دامهي تغذشيگرا

  شبانه  41836   رشت-دانشگاه گيالن   3  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41837   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41838  شت ر-دانشگاه گيالن   1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  41839   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41840  اسوجيدانشگاه   5  -  گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  41841  اسوجيدانشگاه   5  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  41842   گنبديمجتمع آموزش عال  3  -   دامهي تغذشيگرا
  الملل بين  41843  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش اصالح نژاد دام

  )2كد گرايش (طيور  توليد پرورش و - مهندسي كشاورزي -1309
  روزانه  41844  رجنديدانشگاه ب  6  -  قالب طرح تعاون در با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد

  روزانه  41845   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41846  دانشگاه زابل  11  -  

  شبانه  41847  رجنديدانشگاه ب  1  -  قالب طرح تعاون در با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد
  شبانه  41848  دانشگاه زابل  8  -  

  )1كد گرايش (اصالح گياهان باغباني  -  مهندسي توليدات گياهي-1310
  روزانه  41849  دانشگاه تهران  7  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  روزانه  41850  دانشگاه زابل  7  -  
  روزانه  41851  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   10  -  فقط مرد

  شبانه  41852  دانشگاه تهران  7  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  41853  دانشگاه زابل  6  -  

  )1كد گرايش (محصوالت باغباني  توليد -  مهندسي توليدات گياهي-1310
  غيرانتفاعي  41854  گرگان - بهاران يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -   اصالح گياهان باغبانيبيضرا با

  )1كد گرايش (پرورش آبزيان  و تكثير -هندسي منابع طبيعي  م-1311
  روزانه  41855  هيشگاه ارومدان  7  -  

  روزانه  41856   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  ان نورتعلوم دريايي شهرس دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  41857  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41858   فارس بوشهرجيدانشگاه خل  7  -  حومه شهر برازجان  واقع دري دانشكده كشاورزليمحل تحص
  روزانه  41859  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  41860  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  41861  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  41862   بهبهان- )ص(اءياالنب  خاتميدانشگاه صنعت  4  -  
  روزانه  41863  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  41864  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  19  -  
  روزانه  41865  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  10  -  

  روزانه  41866   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در
  روزانه  41867   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   3  -  
  روزانه  41868   گنبديمجتمع آموزش عال  6  -  
  شبانه  41869  هيدانشگاه اروم  3  -  

  شبانه  41870  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41871  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  41872  دانشگاه شهركرد  1  -  

  شبانه  41873  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  41874  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41875  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  

  شبانه  41876   رشت-انشگاه گيالن د  2  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در
  شبانه  41877   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   1  -  
  شبانه  41878   گنبديمجتمع آموزش عال  1  -  
  غيرانتفاعي  41879   محمودآباد- خزريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  الملل بين  41880  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )2كد گرايش (فرآوري محصوالت شيالتي  - مهندسي منابع طبيعي -1311

  روزانه  41881   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  علوم دريايي شهرستان نور دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  41882  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41883  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  41884  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  41885  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  

  شبانه  41886  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41887  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  41888  ي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيع  1  -  

  )3كد گرايش (بوم شناسي آبزيان شيالتي  - مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  41889  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41890   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط زن
  روزانه  41891   اصفهانيدانشگاه صنعت  9  -  فقط مرد

  روزانه  41892  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
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  4جدول شماره   156صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

 )3كد گرايش (بوم شناسي آبزيان شيالتي  - مهندسي منابع طبيعي -1311ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل 
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41893  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   7  -  
  روزانه  41894   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در

  روزانه  41895   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   3  -  
  روزانه  41896   گنبديمجتمع آموزش عال  5  -  

  شبانه  41897  دانشگاه تهران  3  -  ه كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكد
  شبانه  41898   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  41899   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  41900   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  41901   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  41902  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  41903   رشت-دانشگاه گيالن   1  -  صومعه سرا محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در

  شبانه  41904   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   1  -  
  شبانه  41905   گنبديمجتمع آموزش عال  2  -  

  )4كد گرايش  (اني آبزيبهره بردار  وديص -يعي منابع طبي مهندس-1311
  روزانه  41906  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  شبانه  41907  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  غيرانتفاعي  41908   تنكابن-مؤسسه غيرانتفاعي رودكي   18  -  

  )1كد گرايش (ايع چوب صن -  مهندسي منابع طبيعي-1312
  روزانه  41909  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  41910   مدرستيدانشگاه ترب  10  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  41911  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  41912  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  41913  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  )2كد گرايش (سازه چوب  هاي چند فرآورده - مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  41914  دانشگاه زابل  22  -  
  روزانه  41915  ندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگا  8  -  
  شبانه  41916  دانشگاه زابل  12  -  
  شبانه  41917  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )3كد گرايش (اصالح چوب  حفاظت و - مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  41918  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  41919  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  
  شبانه  41920  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  41921  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )4كد گرايش ( چوب يآناتوم بيولوژي و -  مهندسي منابع طبيعي-1312
  روزانه  41922  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41923  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  )5كد گرايش (كاغذ  و صنايع خمير - مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  41924  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41925  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  زيرآب مازندران فناوري واقع در تحقيقاتي و پذيرش براي پارك علمي،
  روزانه  41926  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  41927  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  

  شبانه  41928  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  41929  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  41930  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا  2  -  
  شبانه  41931  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )1كد گرايش (صنايع غذايي  علوم و - مهندسي كشاورزي -1313
  روزانه  41932  هيه ارومدانشگا  12  -  

  روزانه  41933  زيدانشگاه تبر  4  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  روزانه  41934  زيدانشگاه تبر  2  -  غذايي گرايش شيمي مواد

  روزانه  41935  زيدانشگاه تبر  2  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي
  روزانه  41936  زيدانشگاه تبر  3  -  ييغذا  مواديولوژيكروبيم

  روزانه  41937   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41938  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -گرايش بيوتكنولوژي غذايي

  روزانه  41939  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -غذايي گرايش علوم مواد
  روزانه  41940  دانشگاه تهران  4  -  كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورزي  - غذايي گرايش فناوري تبديل مواد

  روزانه  41941  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج -گرايش مهندسي صنايع غذايي 
  وزانهر  41942  رازيدانشگاه ش  6  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  روزانه  41943  رازيدانشگاه ش  6  -  غذايي گرايش شيمي مواد
  روزانه  41944   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  غذايي گرايش تكنولوژي مواد - فقط زن
  روزانه  41945   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط زن
  روزانه  41946   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  مواد غذاييژي   گرايش ميكروبيولو - فقط زن

  روزانه  41947   اصفهانيدانشگاه صنعت  8  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي  - ط مردفق
  روزانه  41948   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط مرد
  روزانه  41949   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  مواد غذاييژي   ولوگرايش ميكروبي - فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يه علوم كـشاورز   دانشگا  4  -   - ني رام
  روزانه  41950   اهوازيمالثان
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 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  41951  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  8  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي 
  روزانه  41952  م كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علو  5  -  طراحي صنايع غذايي و  مهندسي مواديليالتحص مدرك فارغ عنوان رشته و

  روزانه  41953  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي 
  روزانه  41954  اورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كش  4  -  مواد غذاييگرايش شيمي 

  روزانه  41955  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  مواد غذاييگرايش ميكروبيولوژي 
  روزانه  41956   مشهديوسدانشگاه فرد  7  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي 

  روزانه  41957   مشهديدانشگاه فردوس  5  -   صنايع غذاييي مهندسشيگرا
  روزانه  41958   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  يولوژيكروبي مشيگرا

  شبانه  41959  هيدانشگاه اروم  6  -  
  شبانه  41960  زيدانشگاه تبر  1  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  شبانه  41961  زيدانشگاه تبر  1  -  مواد غذاييگرايش شيمي 
  شبانه  41962  زيدانشگاه تبر  1  -   غذاييعيگرايش مهندسي صنا

  شبانه  41963  زيدانشگاه تبر  1  -  ييغذا واد ميولوژيكروبيم
  شبانه  41964  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - گرايش بيوتكنولوژي غذايي

  شبانه  41965  دانشگاه تهران  2  -  كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده  - مواد غذاييگرايش علوم 
  شبانه  41966  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج - مواد غذاييگرايش فناوري تبديل 

  شبانه  41967  دانشگاه تهران  2  -  يل دانشكده كشاورزي كرجمحل تحص -گرايش مهندسي صنايع غذايي 
  شبانه  41968   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي  - فقط زن
  شبانه  41969   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش شيمي مواد غذايي - فقط زن
  شبانه  41970   اصفهانيگاه صنعتدانش  1  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط زن
  شبانه  41971   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي  - فقط مرد
  شبانه  41972   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط مرد
  شبانه  41973   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  مواد غذاييگرايش ميكروبيولوژي  - فقط مرد
  شبانه  41974   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - مواد غذاييگرايش تكنولوژي  - فقط زن
  شبانه  41975   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط زن
  شبانه  41976   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - مواد غذاييگرايش ميكروبيولوژي  - فقط زن
  نهشبا  41977   اصفهانيدانشگاه صنعت  3  -  شيوه آموزش محور - مواد غذاييگرايش تكنولوژي  - فقط مرد
  شبانه  41978   اصفهانيشگاه صنعتدان  1  -   شيوه آموزش محور- مواد غذاييگرايش شيمي  - فقط مرد
  شبانه  41979   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش مهندسي صنايع غذايي - فقط مرد

  شبانه  41980  زي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاور  7  -  مواد غذايي ي تكنولوژشيگرا
  شبانه  41981  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي 

  شبانه  41982  ابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و من  1  -  مواد غذاييگرايش شيمي 
  شبانه  41983  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  طراحي صنايع غذايي و گرايش مهندسي مواد

  شبانه  41984  م كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علو  1  -  مواد غذاييگرايش ميكروبيولوژي 
  شبانه  41985   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  مواد غذاييگرايش تكنولوژي 

  شبانه  41986   مشهديدانشگاه فردوس  2  -   صنايع غذاييي مهندسشيگرا
  شبانه  41987   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  يولوژيكروبي مشيگرا
  غيرانتفاعي  41988  قائمشهر - تجن يرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  مواد غذايي ي تكنولوژشيگرا

  غيرانتفاعي  41989  بوشهر -  خرديرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  فاعيغيرانت  41990   محمودآباد-  خزريرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  الملل بين  41991  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد - گرايش بيوتكنولوژي غذايي
  الملل بين  41992  دانشگاه تهران  12  -  جلفا  ارس واقع درالمللي بين محل تحصيل واحد - گرايش مهندسي صنايع غذايي
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  روزانه  41993  هيدانشگاه اروم  7  -  

  روزانه  41994   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  41995   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  41996  زيدانشگاه تبر  9  -  
  روزانه  41997   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  41998  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  41999   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  42000   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  42001  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  42002  دانشگاه زنجان  10  -  

  روزانه  42003  دانشگاه شاهد  11  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  42004   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  6  -  
  روزانه  42005  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  42006  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   آموزش محوروهيش
  انهروز  42007  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  42008  رازيدانشگاه ش  6  -  

  روزانه  42009   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  هروزان  42010   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     4  -   - ني رام
  روزانه  42011  ز اهوايمالثان

  روزانه  42012  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  42013  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  11  -  
  روزانه  42014   مشهديدانشگاه فردوس  8  -  
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  روزانه  42015  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  42016   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  

  روزانه  42017  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط زن
  روزانه  42018  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد

  روزانه  42019   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   14  -  
  روزانه  42020  دانشگاه مراغه  7  -  
  روزانه  42021   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  نهروزا  42022  اسوجيدانشگاه   5  -  
  شبانه  42023  هيدانشگاه اروم  3  -  

  شبانه  42024   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  42025  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  42026  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42027   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  42028   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  42029  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  42030  دانشگاه زنجان  3  -  

  شبانه  42031  دانشگاه شاهد  7  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  42032  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  شبانه  42033  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  42034   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  42035   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط مرد
  شبانه  42036   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  42037   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  42038  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  42039   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  42040   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  42041   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   7  -  
  شبانه  42042  دانشگاه مراغه  1  -  
  شبانه  42043  اسوجيدانشگاه   4  -  
  غيرانتفاعي  42044  كاشمر -ي  جهاددانشگاهيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
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  روزانه  42045  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  42046  الميدانشگاه ا  4  -  

  روزانه  42047   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  42048   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  42049  رجنديدانشگاه ب  6  -  
  زانهرو  42050  زيدانشگاه تبر  7  -  

  روزانه  42051   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  42052  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  42053  دانشگاه تهران  7  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  42054  رفتيدانشگاه ج  4  -  
  روزانه  42055   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  روزانه  42056   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  42057  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  42058  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  42059  دانشگاه شهركرد  7  -  
  روزانه  42060  ريز تب-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  5  -  
  روزانه  42061  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  42062  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  42063  رازينشگاه شدا  10  -  

  روزانه  42064   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  روزانه  42065   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد

  روزانه  42066  شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدان  13  -  
  روزانه  42067  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  
  روزانه  42068   مشهديدانشگاه فردوس  11  -  
  روزانه  42069  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  42070   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  

  روزانه  42071  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط زن
  روزانه  42072  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  6  فقط مرد

  روزانه  42073   رفسنجان-) عج(عصر دانشگاه ولي  8  -  
  روزانه  42074  اسوجيدانشگاه   4  -  
  شبانه  42075  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  42076  الميدانشگاه ا  3  -  

  شبانه  42077   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  42078  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  42079  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
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  شبانه  42080  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42081  رفتيدانشگاه ج  3  -  

  شبانه  42082   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  42083  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  42084  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  42085  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  42086  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  42087  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  42088   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  42089   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  قط مردف

  شبانه  42090   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط زن
  شبانه  42091   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  42092  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  42093   مشهديدانشگاه فردوس  5  -  
  شبانه  42094   رشت-دانشگاه گيالن   2  -  
  شبانه  42095  اسوجيدانشگاه   3  -  

  الملل بين  42096  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش ( شناسي ريز كرم - مهندسي كشاورزي -1315

  روزانه  42097  اسوجيدانشگاه   4  -  با ضرايب بيماري شناسي گياهي-تماتدشناسي
  شبانه  42098  اسوجيدانشگاه   2  -  با ضرايب بيماري شناسي گياهي-تماتدشناسي

  )1كد گرايش (محيط زيست  - مهندسي منابع طبيعي -1317
  روزانه  42099  رجنديدانشگاه ب  9  -  

  روزانه  42100   مدرستيدانشگاه ترب  8  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  42101  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  42102  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  روزانه  42103   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط زن
  روزانه  42104   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  گرايش آلودگي محيط زيست - فقط زن
  روزانه  42105   اصفهانيدانشگاه صنعت  11  -  فقط مرد
  روزانه  42106   اصفهاني صنعتدانشگاه  4  -  گرايش آلودگي محيط زيست - فقط مرد

  روزانه  42107  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  
  روزانه  42108  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  ني سرزمشيآما  ويابي ارزشيگرا
  روزانه  42109  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  يستيتنوع ز  وها ستگاهي زشيگرا

  روزانه  42110  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  42111  ريدانشگاه مال  7  -  
  روزانه  42112  زديدانشگاه   16  -  
  روزانه  42113  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  42114  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42115   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  42116   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  گرايش آلودگي محيط زيست - فقط زن
  شبانه  42117   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد
  شبانه  42118   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  حيط زيستگرايش آلودگي م - فقط مرد
  شبانه  42119   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  42120   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  شيوه آموزش محور - گرايش آلودگي محيط زيست - فقط زن
  شبانه  42121   اصفهانيعتدانشگاه صن  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  نهشبا  42122   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - گرايش آلودگي محيط زيست - فقط مرد

  شبانه  42123  نابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و م  1  -  ني سرزمشيآما  ويابي ارزشيگرا
  شبانه  42124  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  يستيتنوع ز  وها ستگاهي زشيگرا

  شبانه  42125  ريدانشگاه مال  6  -  
  شبانه  42126  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  42127  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش

  پيام نور  42128   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  آمايش سرزمين گرايش ارزيابي و
  پيام نور  42129   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - ني سرزمشيآما  ويابي ارزشيگرا

  الملل بين  42130  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در محل تحصيل واحدبين
  )1كد گرايش (هاي كشاورزي  مكانيك ماشين - مهندسي كشاورزي -1319

  روزانه  42131  هيدانشگاه اروم  10  -  
  روزانه  42132  الميدانشگاه ا  7  -  

  روزانه  42133   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -فقط مرد
  روزانه  42134  زيدانشگاه تبر  9  -  

  روزانه  42135   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  42136  دانشگاه تهران  10  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  42137  دانشگاه تهران  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  42138   كرمانشاهيدانشگاه راز  7  -  فقط مرد
  روزانه  42139  دانشگاه شهركرد  9  -  

  روزانه  42140  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  42141  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  42142  رازيدانشگاه ش  12  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   160صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

 )1كد گرايش (هاي كشاورزي  مكانيك ماشين - مهندسي كشاورزي -1319ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  42143   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط زن
  روزانه  42144  ان اصفهيدانشگاه صنعت  11  -  فقط مرد

  روزانه  42145  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  42146  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  
  روزانه  42147   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  42148  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  42149   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   18  -  
  شبانه  42150  هيدانشگاه اروم  5  -  
  شبانه  42151  الميدانشگاه ا  6  -  

  شبانه  42152   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد
  شبانه  42153  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  42154  دانشگاه تهران  9  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  42155  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  42156   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد
  شبانه  42157  دانشگاه شهركرد  3  -  

  شبانه  42158  دانشگاه شهركرد  3  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  42159  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  

  شبانه  42160   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  42161   اصفهانيدانشگاه صنعت  4  -  فقط مرد
  شبانه  42162   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  42163   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  42164  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  42165   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  42166   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   9  -  

  )1كد گرايش ( هواشناسي كشاورزي -1320
  روزانه  42167  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  42168  رازيدانشگاه ش  4  -  
  روزانه  42169  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  
  روزانه  42170   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  

  شبانه  42171  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42172  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  42173   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  

  )1كد گرايش (مديريت مناطق بياباني  -  مهندسي منابع طبيعي-1321
  روزانه  42174  رازيدانشگاه ش  14  -  
  روزانه  42175  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  11  -  
  روزانه  42176  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  42177  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  42178  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  42179  زديدانشگاه   7  -  
  شبانه  42180  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (دامي  توليدات گياهي و -  طبيعي همزيستي با بيابان مهندسي منابع-1321
  روزانه  42181  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  42182  دانشگاه تهران  2  -  

  )3كد گرايش (منابع طبيعي  محيط زيست و - بع طبيعي همزيستي با بيابان مهندسي منا-1321
  روزانه  42183  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  42184  دانشگاه تهران  2  -  

  )4كد گرايش (عمران مناطق بياباني  توسعه و - ي منابع طبيعي همزيستي با بيابان مهندس-1321
  الملل بين  42185  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  )1كد گرايش (اسيون كشاورزي مكانيز - مهندسي كشاورزي -1322
  روزانه  42186  زيدانشگاه تبر  7  -  

  روزانه  42187  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  42188  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     10  -   - ني رام

  روزانه  42189   اهوازيمالثان
  روزانه  42190   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  شبانه  42191  زيدانشگاه تبر  2  -  

  شبانه  42192  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42193  دانشگاه شهركرد  5  -  
  شبانه  42194   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  

  الملل بين  42195  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد
  )1يش كد گرا(بيابان زدايي  - مهندسي منابع طبيعي -1323

  روزانه  42196  الميدانشگاه ا  7  -  
  روزانه  42197  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  انهروز  42198  دانشگاه زابل  14  -  
  روزانه  42199  دانشگاه سمنان  12  -  



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   161صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

 )1كد گرايش (بيابان زدايي  - مهندسي منابع طبيعي -1323ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 ه تحصيليدور  تحصيل

  روزانه  42200   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  روزانه  42201   اصفهانيدانشگاه صنعت  6  -  فقط مرد
  روزانه  42202  دانشگاه كاشان  15  -   آران و بيدگلليمحل تحص-ردفقط م

  روزانه  42203   بندرعباس-اه هرمزگان دانشگ  6  -  
  شبانه  42204  الميدانشگاه ا  6  -  

  شبانه  42205  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42206  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  42207  دانشگاه سمنان  8  -  

  شبانه  42208   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  42209   اصفهانيصنعتدانشگاه   2  -  فقط مرد
  شبانه  42210   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  42211   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد
  شبانه  42212  دانشگاه كاشان  5  -   آران و بيدگلليمحل تحص - فقط مرد

  شبانه  42213   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان   3  -  
  )1كد گرايش (كشاورزي  بيوتكنولوژي در - مهندسي كشاورزي -1324

  روزانه  42214  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  5  -  
  روزانه  42215  هيدانشگاه اروم  4  -  

  روزانه  42216   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  42217   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  42218   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  7  -  
  روزانه  42219  زيدانشگاه تبر  7  -  
  روزانه  42220   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  5  -  

  روزانه  42221   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  كرج - اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  42222  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  42223   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  42224   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط مرد

  روزانه  42225  دانشگاه زابل  7  -  
  روزانه  42226  دانشگاه زنجان  6  -  

  روزانه  42227  دانشگاه شاهد  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  42228  دانشگاه شاهرود  7  -  كيلومتري شاهرود 7 قع درمحل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام وا

  روزانه  42229   شهركرددانشگاه  5  -  
  روزانه  42230  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  42231   تبريز-اله مدني  دانشگاه شهيد آيت  8  -  
  روزانه  42232  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  روزانه  42233  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  
  روزانه  42234  رازيدانشگاه ش  6  -  

  روزانه  42235   اصفهاني صنعتدانشگاه  2  -  فقط زن
  روزانه  42236   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط مرد

ـ  يعـ يمنـابع طب    و يدانشگاه علوم كـشاورز     6  -   - ني رام
  روزانه  42237   اهوازيمالثان

  روزانه  42238  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  روزانه  42239  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  
  روزانه  42240   مشهديدانشگاه فردوس  6  -  
  روزانه  42241  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  42242   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  

  روزانه  42243  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط زن
  روزانه  42244  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط مرد

  روزانه  42245   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  
  شبانه  42246  هيدانشگاه اروم  2  -  

  شبانه  42247   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  42248   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  42249   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  42250  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  42251   كرماني صنعتيلي تكمالتيدانشگاه تحص  4  -  

  شبانه  42252  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42253   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  42254  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  42255  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  42256  دانشگاه شاهد  5  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  42257  دانشگاه شاهرود  4  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  42258  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  42259  دانشگاه شهركرد  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  42260  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  شبانه  42261  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  42262   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن
  شبانه  42263   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط مرد



 گروه كشاورزيهاي    محلجداول كد رشته                                                   1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  4جدول شماره   162صفحه   هاي گروه كشاورزي جداول كدرشته محل
  

 )1كد گرايش (كشاورزي  بيوتكنولوژي در - مهندسي كشاورزي -1324ادامه 
 ذيرشظرفيت پ

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  42264   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  42265   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  42266  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   2  -  
  شبانه  42267  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  42268   مشهديدانشگاه فردوس  3  -  
  شبانه  42269   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  شبانه  42270   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  
  پيام نور  42271   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  42272   مركز اصفهان-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  42273   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  42274   مركز تهران-ام نور دانشگاه پي  15  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  42275   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   8  -  

  پيام نور  42276   مركز كرج-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  42277  دانشگاه تهران  12  -  جلفا المللي ارس واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  42278   رشت-دانشگاه گيالن   20  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليحل تحصم
  )1كد گرايش (توسعه روستايي  - مهندسي كشاورزي -1325

  روزانه  42279   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   5  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  42280  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  42281  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  42282   كرمانشاهيدانشگاه راز  2  -  فقط زن
  روزانه  42283   كرمانشاهيدانشگاه راز  3  -  فقط مرد

  روزانه  42284  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  42285   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  فقط زن
  روزانه  42286   اصفهانيدانشگاه صنعت  5  -  فقط مرد

  روزانه  42287   رشت-دانشگاه گيالن   8  -  
  روزانه  42288  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   6  -  فقط مرد

  روزانه  42289  اسوجيدانشگاه   6  -  
  شبانه  42290   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  42291  زيدانشگاه تبر  3  -  
  شبانه  42292  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  42293   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط زن
  شبانه  42294   كرمانشاهيدانشگاه راز  1  -  فقط مرد

  شبانه  42295  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  42296   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -  فقط زن

  شبانه  42297   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -   مردفقط
  شبانه  42298   اصفهانيدانشگاه صنعت  1  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  42299   اصفهانيدانشگاه صنعت  2  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  42300  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  
  شبانه  42301   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  
  شبانه  42302  اسوجيدانشگاه   5  -  
  غيرانتفاعي  42303 همدان-روستاها  وتوسعه مؤسسه غيرانتفاعي آباداني  18  -  

  )1كد گرايش (هاي هرز  علف مبارزه با شناسايي و - مهندسي كشاورزي -1326
  روزانه  42304   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   4  -  خوابگاه قدفا
  روزانه  42305  رجنديبدانشگاه   8  -  

  روزانه  42306  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  42307   مشهديدانشگاه فردوس  7  -  
  روزانه  42308   اردبيل-نشگاه محقق اردبيلي دا  7  -  

  شبانه  42309   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  42310  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  42311  دانشگاه تهران  3  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42312   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  
  شبانه  42313   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   2  -  

  )1كد گرايش ( مديريت كشاورزي -1327
  روزانه  42314  زيدانشگاه تبر  6  -  

  روزانه  42315  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  42316   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   10  -  
  شبانه  42317  زيدانشگاه تبر  3  -  

  شبانه  42318  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  42319   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   6  -  

  الملل بين  42320  دانشگاه تهران  12  -  جلفا ع درالمللي ارس واق بين محل تحصيل واحد
  
  
  
  



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   163صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  هنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   محلكد رشته -5جدول شماره 
  )1كد گرايش ( برنامه ريزي شهري -1350

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 ه تحصيليدور  تحصيل

  روزانه  51001  هيدانشگاه اروم  3  -  
  روزانه  51002   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  51003   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51004  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  51005  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  51006  رازيدانشگاه ش  8  -  

  روزانه  51007  ييدانشگاه عالمه طباطبا  8  -  فقط زن
  روزانه  51008  ييدانشگاه عالمه طباطبا  8  -  فقط مرد

  روزانه  51009  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  51010  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  51011  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  

  روزانه  51012  دانشگاه هنر تهران  10  -  محل تحصيل كرج
  روزانه  51013  زديدانشگاه   5  -  
  روزانه  51014  زديدانشگاه   9  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51015  هيدانشگاه اروم  1  -  
  شبانه  51016   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51017  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  51018  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  شبانه  51019  ييدانشگاه عالمه طباطبا  4  -  شيوه آموزش محور - فقط مرد

  شبانه  51020  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  51021  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  51022  دانشگاه هنر تهران  5  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  51023  زديدانشگاه   2  -  
  شبانه  51024  زديدانشگاه   5  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  51025  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  51026  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  الملل بين  51027  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )2كد گرايش (اي   برنامه ريزي منطقه-1350

  روزانه  51028   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51029  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51030  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  51031  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  
  روزانه  51032   رشت-ن دانشگاه گيال  8  -  
  شبانه  51033  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51034  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  51035   رشت-دانشگاه گيالن   4  -  

  الملل بين  51036  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )3كد گرايش  (ي شهرتيري مد-1350

  روزانه  51037  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  51038  دانشگاه تهران  3  -  
  مجازي  51039   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي   60  -   آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش ( طراحي شهري -1351
  روزانه  51040   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد -فقط زن
  روزانه  51041   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد -فقط مرد

  روزانه  51042   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  51043  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9  -  پرورش و   وزارت آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني

  روزانه  51044   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51045  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  51046  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  51047  رازيشدانشگاه   8  -  
  روزانه  51048  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  
  روزانه  51049  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  
  روزانه  51050  ندانشگاه هنر اصفها  8  -  

  روزانه  51051  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج
  روزانه  51052  زديدانشگاه   8  -  
  روزانه  51053  زديدانشگاه   8  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  51054   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد
  شبانه  51055   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51056  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3  -  
  شبانه  51057   مدرستيدانشگاه ترب  3  -  
  شبانه  51058  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  51059  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  شبانه  51060  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  51061  دانشگاه هنر تهران  4  -  محل تحصيل كرج



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   164صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  )1كد گرايش ( طراحي شهري -1351ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  51062  زديدانشگاه   4  -  
  شبانه  51063  زديدانشگاه   4  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  51064  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  30  -   آموزش محوروهيش - فقط زن
  مجازي  51065  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(امام رضادانشگاه   30  -   آموزش محوروهيش - فقط مرد

  الملل بين  51066  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  51067   رشت-انشگاه گيالن د  15  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )1كد گرايش ( مهندسي معماري -1352
  روزانه  51068  الميدانشگاه ا  4  -  

  روزانه  51069   همدان- سينا دانشگاه بوعلي  1  -  خوابگاه فاقد - فقط زن
  روزانه  51070   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد - فقط مرد

  روزانه  51071   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12  -  
  روزانه  51072  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  15  -  پرورش و  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش

  روزانه  51073   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51074   مدرستيدانشگاه ترب  2  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي انتظاميروين  شاغل دري كاركنان رسمهيبورس

  روزانه  51075  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  51076  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   7  -  
  روزانه  51077  دانشگاه زنجان  7  -  
  روزانه  51078  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  51079  دانشگاه شهيد بهشتي  16  -  
  روزانه  51080  رازيدانشگاه ش  8  -  
  روزانه  51081  دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  6  -  

  روزانه  51082  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش معماري پايدار
  روزانه  51083  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  روزانه  51084  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  روزانه  51085  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش معماري فناوري
  روزانه  51086  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  گرايش معماري مسكن

  روزانه  51087  دانشگاه كاشان  8  -  
  روزانه  51088  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  51089   رشت-دانشگاه گيالن   10  -  
  روزانه  51090   اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  51091  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  
  روزانه  51092  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  

  روزانه  51093  گاه هنر تهراندانش  10  -  محل تحصيل كرج
  روزانه  51094  زديدانشگاه   12  -  
  روزانه  51095  زديدانشگاه   6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51096  الميدانشگاه ا  2  -  

  شبانه  51097   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  51098   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  1  -  
  شبانه  51099   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  4  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51100  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5  -  
  شبانه  51101   مدرستيدانشگاه ترب  4  -  
  شبانه  51102  دانشگاه تهران  4  -  
  هشبان  51103   سبزوار-دانشگاه حكيم سبزواري   3  -  
  شبانه  51104  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  51105  دانشگاه شاهرود  3  -  

  شبانه  51106  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش معماري پايدار
  شبانه  51107  يراندانشگاه علم و صنعت ا  2  -  گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  شبانه  51108  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  شبانه  51109  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش معماري فناوري
  شبانه  51110  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  گرايش معماري مسكن

  شبانه  51111  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  51112   رشت-دانشگاه گيالن   5  -  
  شبانه  51113   اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي   4  -  
  انهشب  51114  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  51115  دانشگاه هنر تهران  5  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  51116  زديدانشگاه   5  -  
  شبانه  51117  زديدانشگاه   3  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  51118   مركز بندرعباس-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش

  م نورپيا  51119  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   8  -  مركز بندرعباس -  نوراميمشترك با دانشگاه پ
  پيام نور  51120  )واحد قشم( مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش - مركز بندرعباس -  نوراميمشترك با دانشگاه پ

  پيام نور  51121  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  51122  هيالملل عسلو  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  51123  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   8  -  
  پيام نور  51124  شيالملل ك  مركز بين-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  51125   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -   آموزش محوروهيش
  غيرانتفاعي  51126   آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا   18  -  



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   165صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  )1كد گرايش  (مهندسي معماري -1352ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  غيرانتفاعي  51127   مشهد-مؤسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   18  -  
  غيرانتفاعي  51128   فريدونكنار-مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان   18  -  
  غيرانتفاعي  51129   يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي   18  -  
  غيرانتفاعي  51130   اصفهان-ن مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوها  18  -  
  غيرانتفاعي  51131   الهيجان-مؤسسه غيرانتفاعي ديلمان   18  -  
  غيرانتفاعي  51132   زنجان-مؤسسه غيرانتفاعي روزبه   18  -  
  غيرانتفاعي  51133   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان   18  -  
  غيرانتفاعي  51134   ساري-مؤسسه غيرانتفاعي ساريان   18  -  

  غيرانتفاعي  51135   تهران-ه مؤسسه غيرانتفاعي سور  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  غيرانتفاعي  51136   گرمسار-مؤسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   18  -  
  غيرانتفاعي  51137   قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا   18  -  
  غيرانتفاعي  51138   نوشهر-الملك  مؤسسه غيرانتفاعي كمال  18  -  
  غيرانتفاعي  51139   نور-مؤسسه غيرانتفاعي مازيار   18  -  

  الملل بين  51140  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  51141   رشت-دانشگاه گيالن   15  -  يانزل الملل واقع در  واحد بينليمحل تحص

  )2كد گرايش ( معماري منظر -1352
  روزانه  51142   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  51143   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51144  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51145  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  51146   قزوين-) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  3  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  51147   مدرستيدانشگاه ترب  3  -  
  شبانه  51148  دانشگاه تهران  3  -  

  )3كد گرايش ( مهندسي معماري اسالمي -1352
  روزانه  51149  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  

  غيرانتفاعي  51150  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  51151  )غيرانتفاعي( مشهد -) ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد
  غيرانتفاعي  51152   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )4كد گرايش ( مطالعات معماري ايران -1352
  روزانه  51153  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  51154  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  شبانه  51155  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  )5كد گرايش (سانحه   بازسازي پس از-1352
  روزانه  51156  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  )6كد گرايش ( معماري داخلي -1352
  روزانه  51157  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  51158  دانشگاه هنر تهران  9  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  51159  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  51160  دانشگاه هنر تهران  3  -  محل تحصيل كرج
  )1كد گرايش (هاي تاريخي  بافت و احياي بناها  مرمت و-1353

  روزانه  51161  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  51162  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  51163  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  51164  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  روزانه  51165  دانشگاه هنر تهران  10  -  
  شبانه  51166  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  51167  ه علم و صنعت ايراندانشگا  2  -  
  شبانه  51168  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  51169  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  )1كد گرايش  (ي باستان سنج-1353
  روزانه  51170  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  هاي تاريخي بافت و احياي بناها  مرمت وبيضرا با

  )1كد گرايش ( نمايش عروسكي -1356
  روزانه  51171  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  51172  دانشگاه تهران  3  -  

  )1كد گرايش ( كارگرداني -1357
  روزانه  51173   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  روزانه  51174  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51175  دانشگاه هنر تهران  13  -  
  شبانه  51176  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51177  ندانشگاه هنر تهرا  6  -  

  )2كد گرايش ( سينما -1357
  روزانه  51178   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51179  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51180  دانشگاه هنر تهران  12  -  
  شبانه  51181  دانشگاه تهران  5  -  



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   166صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  )2كد گرايش  (سينما -1357ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  51182  دانشگاه هنر تهران  5  -  
  غيرانتفاعي  51183   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )3كد گرايش (سيما   توليد-1357
-دانشكده صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران           14  -   دفترچهيانتها  درطيشرا - ي حوزوانيمتقاض - فقط مرد

  روزانه  51184  واحد قم
  )3كد گرايش ( تهيه كنندگي -1357

شـرايط در   - سـيما  بـا ضـرايب توليـد      - ي و آموزشـ   يشينما  مستند، يها شيگرا – فقط مرد 
  روزانه  51185  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  15  -  انتهاي دفترچه

  )3كد گرايش ( راديو -1357
  وزانهر  51186  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با ضرايب توليد سيما - گرايش تهيه كنندگي

  )4كد گرايش ( ادبيات نمايشي -1357
- دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران          10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ي حوزوانيمتقاض - فقط زن

  روزانه  51187  واحد قم

- ي ايـران  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسـالم        10  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ي حوزوانيمتقاض - فقط مرد
  روزانه  51188  واحد قم

  روزانه  51189   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51190  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51191  دانشگاه هنر تهران  12  -  
  شبانه  51192  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51193  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  غيرانتفاعي  51194   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  )4كد گرايش ( راديو -1357

  روزانه  51195  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در - ايب ادبيات نمايشيبا ضر - گرايش نويسندگي
  )5كد گرايش ( بازيگري -1357

  روزانه  51196   مدرستيدانشگاه ترب  7  -  
  )1كد گرايش ) (انيميشن(متحرك   تصوير-1358

  روزانه  51197   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51198  دانشگاه هنر تهران  14  -  
  شبانه  51199  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  غيرانتفاعي  51200   تهران- غيرانتفاعي سوره مؤسسه  18  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  غيرانتفاعي  51201   نور-مؤسسه غيرانتفاعي مازيار   18  -  

  )2كد گرايش ( ارتباط تصويري -1358
  روزانه  51202  )س(دانشگاه الزهرا  -  12  گرافيك - فقط زن

  روزانه  51203   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51204  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51205  ندانشگاه سمنا  6  -  

  روزانه  51206  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  51207  دانشگاه هنر تهران  9  -  

  شبانه  51208  )س(انشگاه الزهراد  -  6  گرافيك - فقط زن
  شبانه  51209  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51210  دانشگاه سمنان  3  -  

  شبانه  51211  شاهددانشگاه   3  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  51212  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  غيرانتفاعي  51213   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه درشرايط 
  غيرانتفاعي  51214   تبريز-) ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  18  -  

  الملل بين  51215  دانشگاه تهران  15  -  كيشجزيره   واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )3كد گرايش ( تصويرسازي -1358

  روزانه  51216  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51217  دانشگاه شاهد  6  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  روزانه  51218  دانشگاه هنر تهران  10  -  
  شبانه  51219  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  51220  دانشگاه شاهد  3  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  51221  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  الملل بين  51222  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )4كد گرايش ( نقاشي -1358

  روزانه  51223  )س(دانشگاه الزهرا  -  11  فقط زن
  روزانه  51224   مدرستيدانشگاه ترب  6  -  
  روزانه  51225  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  51226  دانشگاه شاهد  10  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  51227  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  روزانه  51228  دانشگاه هنر تهران  14  -  
  روزانه  51229  زديدانشگاه   4  -  

  شبانه  51230  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  51231  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  51232  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   167صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  )4كد گرايش  (نقاشي -1358ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  51233  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  51234  شگاه هنر تهراندان  6  -  
  شبانه  51235  زديدانشگاه   3  -  

  غيرانتفاعي  51236  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه ايط درشر
  غيرانتفاعي  51237   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  الملل بين  51238  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين  واحدمحل تحصيل
  )5كد گرايش ( عكاسي -1358

  روزانه  51239  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51240  دانشگاه هنر تهران  9  -  
  شبانه  51241  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51242  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  )6كد گرايش (تاريخي   مرمت اشياء فرهنگي و-1358
  روزانه  51243  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  روزانه  51244  دانشگاه هنر تهران  10  -  
  شبانه  51245  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  51246  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  )1كد گرايش ( پژوهش هنر -1359
  روزانه  51247  )س(دانشگاه الزهرا  -  11  فقط زن

  روزانه  51248  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  51249   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   9  -  

  روزانه  51250  دانشگاه شاهد  8  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  روزانه  51251  دانشگاه كاشان  5  -  
  روزانه  51252   بابلسر-دانشگاه مازندران   6  -  
  روزانه  51253  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  
  روزانه  51254  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  روزانه  51255  دانشگاه هنر تهران  13  -  

  شبانه  51256  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  51257  دانشگاه سمنان  3  -  
  شبانه  51258   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   3  -  

  شبانه  51259  دانشگاه شاهد  4  -  انتهاي دفترچه شرايط در
  شبانه  51260  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  51261  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  51262  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  پيام نور  51263   مركز تهران-دانشگاه پيام نور   15  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  51264  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با همكاري دانشگاه هنر

  غيرانتفاعي  51265  اردكان - زدي ي جهاددانشگاهيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  
  مجازي  51266   مركز تهران-ه پيام نور دانشگا  60  -  شيوه آموزش محور

  الملل بين  51267   زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان   15  -  بلوچستان  وستاني زاهدان دانشگاه سسي پردليمحل تحص
  )2كد گرايش ( فلسفه هنر -1359

  روزانه  51268  دانشگاه هنر تهران  10  -  
  شبانه  51269  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  )3كد گرايش ( صنايع دستي -1359
  روزانه  51270  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن

  روزانه  51271  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  روزانه  51272  دانشگاه هنر تهران  13  -  

  شبانه  51273  )س(اه الزهرادانشگ  -  3  فقط زن
  شبانه  51274  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  51275  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  غيرانتفاعي  51276   يزد-سه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي مؤس  18  -  اردكان  واحدليمحل تحص
  غيرانتفاعي  51277   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  )3كد گرايش ( طراحي پارچه و لباس -1359
  غيرانتفاعي  51278  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در - با ضرايب صنايع دستي

  )4كد گرايش ( هنراسالمي -1359
  روزانه  51279   مدرستينشگاه تربدا  6  -  گرايش نگارگري

  روزانه  51280  دانشگاه كاشان  7  -  كي سفال سرامشيگرا
  روزانه  51281  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  26  -  سفال نگارگري و چوب، گرايشهاي فلز،

  روزانه  51282  دانشگاه هنر اصفهان  8  -  
  شبانه  51283  دانشگاه كاشان  3  -  كي سفال سرامشيگرا

  شبانه  51284  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  غيرانتفاعي  51285   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي سوره   18  -  انتهاي دفترچه شرايط در

  غيرانتفاعي  51286   نوشهر-مؤسسه غيرانتفاعي مارليك   18  -  
  )1كد گرايش ( آهنگسازي -1360

  روزانه  51287  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51288  دانشگاه هنر تهران  10  -  محل تحصيل كرج

  شبانه  51289  دانشگاه تهران  3  -  



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                                             1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  5جدول شماره   168صفحه   هاي گروه هنر اول كدرشته محلجد
  

  )1كد گرايش  (آهنگسازي -1360ادامه 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  ومد

 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 دوره تحصيلي  تحصيل

  شبانه  51290  دانشگاه هنر تهران  4  -  محل تحصيل كرج
  الملل بين  51291  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد

  )1كد گرايش ) (يكولوژيآتئوموز( ي موسيقي شناس-1360
  روزانه  51292  دانشگاه تهران  5  -  ي آهنگسازبيضرا با
  روزانه  51293  دانشگاه هنر تهران  7  -   محل تحصيل كرج- ي آهنگسازبيضرا با
  شبانه  51294  دانشگاه تهران  3  -  ي آهنگسازبيضرا با
  شبانه  51295  دانشگاه هنر تهران  3  -   محل تحصيل كرج- ي آهنگسازبيضرا با

  )2كد گرايش (راني  نوازندگي موسيقي اي-1360
  روزانه  51296  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  51297  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج
  نهشبا  51298  دانشگاه تهران  3  -  

  شبانه  51299  دانشگاه هنر تهران  4  -  محل تحصيل كرج
  )3كد گرايش ( نوازندگي موسيقي جهاني -1360

  روزانه  51300  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51301  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج

  شبانه  51302  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51303  دانشگاه هنر تهران  4  -  محل تحصيل كرج

  )1كد گرايش (ساخت   مديريت پروژه و-1361
  روزانه  51304   مدرستيدانشگاه ترب  5  -  
  روزانه  51305  دانشگاه تهران  7  -  
  روزانه  51306  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  51307  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  شبانه  51308  دانشگاه تهران  3  -  
  مجازي  51309   تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز   60  -  ور آموزش محوهيش

  )2كد گرايش ( تكنولوژي معماري -1361
  روزانه  51310  دانشگاه تهران  7  -  
  شبانه  51311  دانشگاه تهران  3  -  

  )3كد گرايش ( انرژي معماري -1361
  روزانه  51312  الميدانشگاه ا  6  -  

  روزانه  51313  دانشگاه تهران  6  -  معماري نام صحيح رشته انرژي و
  شبانه  51314  الميدانشگاه ا  3  -  

  شبانه  51315  دانشگاه تهران  3  -  معماري نام صحيح رشته انرژي و
  الملل بين  51316  دانشگاه تهران  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين صيل واحدمحل تح - معماري نام رشته انرژي و

  )1كد گرايش ( طراحي صنعتي -1362
  روزانه  51317  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن

  روزانه  51318  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  51319  ريركبي اميدانشگاه صنعت  6  -  
  روزانه  51320  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  
  روزانه  51321  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  8  -  
  روزانه  51322  دانشگاه هنر تهران  11  -  

  شبانه  51323  )س(دانشگاه الزهرا  -  4  فقط زن
  شبانه  51324  دانشگاه تهران  3  -  
  شبانه  51325  ريركبي اميدانشگاه صنعت  3  -  
  شبانه  51326  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  
  بانهش  51327  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  الملل بين  51328  ه تهراندانشگا  15  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بين محل تحصيل واحد
  )1كد گرايش ( فرش يطراح -  فرش-1363

  روزانه  51329  دانشگاه كاشان  2  -  
  روزانه  51330  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  6  -  
  شبانه  51331  دانشگاه كاشان  1  -  

  )2كد گرايش  (يرنگرز  وهياول مواد -  فرش-1363
  روزانه  51332  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  51333  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  6  -  
  شبانه  51334  دانشگاه كاشان  2  -  
  غيرانتفاعي  51335  اردكان - زدي ي جهاددانشگاهيرانتفاعيمؤسسه غ  18  -  

  )3كد گرايش ( فرش تيريمد اقتصاد و -  فرش-1363
  روزانه  51336  دانشگاه كاشان  2  -  تيري مدشيگرا
  روزانه  51337  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  6  -  تيري مدشيگرا
  شبانه  51338  دانشگاه كاشان  1  -  تيري مدشيگرا

  
  
  
  



 هاي گروه علوم دامپزشكي          جداول كد رشته                                       1139سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  6جدول شماره   169صفحه   زشكيهاي گروه دامپ جداول كدرشته محل
  

  علوم دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   محلكد رشته -6جدول شماره 
  )1كد گرايش ( انگل شناسي دامپزشكي -1501

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
 كد محل  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي  تحصيل

  روزانه  71001  هيدانشگاه اروم  4  -  
  روزانه  71002   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   9  -  خوابگاه فاقد

  روزانه  71003  زيدانشگاه تبر  5  -  
  روزانه  71004  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  71005  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  71006   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  روزانه  71007  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  2  فقط زن
  روزانه  71008  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   3  -  فقط مرد

  شبانه  71009  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  71010   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   2  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  71011  زيدانشگاه تبر  1  -  
  شبانه  71012  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  3  -  
  شبانه  71013  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  71014   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )1كد گرايش ( فيزيولوژي -1502
  روزانه  71015  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  71016  رازيدانشگاه ش  9  -  
  شبانه  71017  د چمران اهوازدانشگاه شهي  2  -  

  )1كد گرايش ( قارچ شناسي -1503
  روزانه  71018  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  71019  دانشگاه تهران  1  -  

  )1كد گرايش ( بافت شناسي -1504
  روزانه  71020  هيدانشگاه اروم  5  -  
  روزانه  71021  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  شبانه  71022  هي ارومدانشگاه  2  -  
  شبانه  71023  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  )1كد گرايش (سي  باكتري شنا-1505
  روزانه  71024  هيدانشگاه اروم  4  -  

  روزانه  71025   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   3  -  خوابگاه فاقد
  روزانه  71026  دانشگاه شهركرد  9  -  

  روزانه  71027  دانشگاه شهركرد  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  71028  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  7  -  
  روزانه  71029   مشهديدانشگاه فردوس  4  -  

  روزانه  71030  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   -  5  فقط زن
  روزانه  71031  آباد  خرم-دانشگاه لرستان   5  -  فقط مرد

  شبانه  71032  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  71033   همدان-دانشگاه بوعلي سينا   1  -  خوابگاه فاقد

  شبانه  71034  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  71035  دانشگاه شهركرد  1  -  وزش محورشيوه آم

  شبانه  71036  ندانشگاه شهيد باهنر كرما  3  -  
  شبانه  71037   مشهديدانشگاه فردوس  2  -  

  )1 كد گرايش (ي شناسيمني ا-1506
  روزانه  71038  هيدانشگاه اروم  2  -  
  شبانه  71039  هيدانشگاه اروم  1  -  

  



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها وستپي  170صفحه   ها پيوست
  

  :  عالي آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه ) شبانه( نوبت دوم هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و) الف
  . نمايند را نيز انتخاب »شبانه« نوبت دوم تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف بر اساس( رشته انتخاب  به  جاز م داوطلبان  كليه -1
  روزانـه  دوره رشـته مربـوط در       ضرايب و   امتحاني مواد همانند  » شبانه« نوبت دوم     هاي   دوره تحصيلي هاي  رشته از   يك هر   دروس    ضرايب و امتحاني مواد -2

  .باشد مي
 و   شـرايط عمـومي    واجـد    است   الزم  ، عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه» شبانه«نوبت دوم     هاي   دوره   تحصيلي  هاي  رشته  در   تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) كي  شماره راهنماي  دفترچه 2 و 1 در صفحات شرايط مندرج( اختصاصي
   اسـتفاده   مجاز به  ،   رزمندگان   سهميه   قانون   اجرايي  نامه آيين بر اساس ،  شوند   مي   پذيرفته  »شبانه«هاي نوبت دوم     دوره  در   رزمندگان   با سهميه    كه  داوطلباني -4

  . نخواهند بود بعدال  س آزمون  در رزمندگان از سهميه مجدد
لـذا بـه   . باشـند   از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مـي ،)شبانه( نوبت دوم هاي  دوره   مجري   عالي  آموزش   مؤسسات و ها  دانشگاه -5

  .دهاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نماين گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته داوطلبان توصيه مي
  هـاي   دوره ايجاد طرح نامه  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 
  .باشد  مي نوع مم  روزانه  دوره  به »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره  دانشجويان انتقال -7
» )شبانه(نوبت دوم   « كلمه ذكردون  ب فناوري و   تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس  ،  »شبانه«نوبت دوم    هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8

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

هـا و مؤسـسات       هاي مورد نظر بـه شـرايط اختـصاصي دانـشگاه             محل كد رشته  كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب               -10
  . نمايند راهنما توجه اين دفترچه182 الي 177مندرج در صفحات عالي آموزش 

  :و مؤسسات آموزش عاليها  دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول  -11
هاي مجري كه به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسـيده، بـه شـرح                 دانشگاه» شبانه«هاي نوبت دوم      هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره        ميزان شهريه 

  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه بال در ق  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم» شبانه«  هاي نوبت دوم  دوره  شدگان پذيرفتهكه . باشد جدول ذيل مي
  

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

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

)ريال ( پايان نامه
  000/750/1 000/750 000/600 000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي   اراك 000/500/1 000/700 000/550 000/750/2 سانيعلوم ان

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

  اصفهان 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/4  علوم پايه و فني و مهندسي

  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  علوم پايه، فني و مهندسي، هنر

 000/500/1  000/625 000/500  000/000/3  كشاورزي، علوم پايه  ايالم  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني و مهندسي، كشاورزي، علوم پايه  سينا ـ همدان بوعلي  000/250/1  000/625  000/500 000/750/2  علوم انساني
  بيرجند 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3 علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي
  تبريز 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2  علوم انساني

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي
  تربيت مدرس ـ تهران  000/750/1  000/875  000/700  000/000/4  علوم انساني

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  پايه، هنر،كشاورزي  و مهندسي، علوم  فني
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  ، علوم پايه فني و مهندسي  تربيت معلم تهران 000/500/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني 
  بايجان ـ تبريزتربيت معلم آذر  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني 

  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي 
  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  علوم پايه

  000/750/1 000/875  000/700  000/500/3   انساني علوم
  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 



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها وستپي  171صفحه   ها پيوست
  

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

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

)ريال ( پايان نامه
 000/500/1 000/875  000/700  000/250/4  فني و مهندسي   خليج فارس ـ بوشهر  000/500/1 000/700  000/550  000/000/4  علوم انساني 

  000/000/2 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه  دامغان
 000/500/1 000/700 000/550  000/500/2  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  رازي ـ كرمانشاه   000/250/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني
 000/500/1 000/875  000/700  000/500/3  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  زابل  000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  علوم انساني
 000/500/1 000/700  000/550  000/500/2  علوم انساني 

  زنجان  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم پايه و كشاورزي
 000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  فني و مهندسي 

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

  شاهد  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  فني و مهندسي
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  علوم پايه، كشاورزي، هنر

 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2 علوم انساني
  شهركرد  000/750/1 000/875  000/700  000/000/3  يعلوم پايه، فني و مهندس

 000/500/1 000/875  000/700  000/000/3  كشاورزي
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  و مهندسي، كشاورزي  علوم پايه، فني   شهيد باهنر ـ كرمان  000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 

  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، هنر  شهيد بهشتي ـ تهران  000/750/1 000/875  000/700  000/250/3  سانيعلوم ان
  000/750/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم انساني

  شهيد چمران ـ اهواز  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  فني و مهندسي، علوم پايه
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر  شيراز  000/750/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/000/4  ها كليه گروه  صنعتي اصفهان

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه  ان اميركبير ـ تهر صنعتي  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني و مهندسي
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي   نصيرالدين طوسي  خواجه صنعتي

  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي  صنعتي شاهرود  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  علوم پايه، فني و مهندسي  صنعتي شريف ـ تهران  باشد  ريال مي000/500/67مجموع شهريه  MBAمديريت  
  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي  صنعتي مالك اشتر  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت  

 000/500/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه  عالمه طباطبايي ـ تهران
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/000/4  ي و مهندسي، هنرعلوم پايه، فن  علم و صنعت ايران ـ تهران 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه و كشاورزي  گرگان طبيعي  منابع   و كشاورزي علوم 
 000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه و كشاورزي  ي خرمشهريعلوم و فنون دريا

  000/750/1 000/875 000/700  000/250/3  انيعلوم انس
 فردوسي ـ مشهد  000/750/1  000/150/1  000/900  000/000/4  فني و مهندسي، هنر

  000/750/1  000/150/1  000/900  000/500/3  علوم پايه و كشاورزي
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  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت گروه آموزشي عنوان دانشگاه شهريه متغير هر واحد

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

)ريال ( پايان نامه
  قم  000/750/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني

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

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

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي  مالثاني ـ اهواز

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

  آباد لرستان ـ خرم  000/000/1  000/625  000/500  000/250/2  علوم انساني
 000/500/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي

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

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

  ـ رفسنجان) 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 

  هرمزگان ـ بندرعباس  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  صفهانهنر ا
 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  فني و مهندسي و علوم پايه

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

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/750/4  فني و مهندسي پژوهشگاه مواد و انرژي 
  000/750/1  000/750  000/600  000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  ليساير مراكزآموزش عا

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

زم است از رشته قبولي قبلـي خـود   نام در رشته قبولي جديد، ال      بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت        . نام و شركت نمايند    تحصيالت تكميلي ثبت  
  .انصراف قطعي حاصل نمايند

نامه اجرايي قـانون سـهميه رزمنـدگان، مجـاز بـه              شوند، براساس آيين    حضوري پذيرفته مي    هاي نيمه    داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دوره         -3
  .د نخواهند بوداستفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بع

حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند   هاي نيمه   دوره  مجري     عالي    آموزش  ها و مؤسسات       دانشگاه -4
  .داشت

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

ي رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم،   ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيل   هاي نيمه حضوري دانشگاه     التحصيالن دوره   به فارغ  -6
  .شود اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«تحقيقات و فناوري با ذكر كلمه 

  .شدگان الزامي است  كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته-7
  .گردد هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي  از دانشجويان دوره-8
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي وابـسته بـه وزارت علـوم،                  حضوري دانـشگاه    هاي نيمه   هاي تحصيلي دوره    حضوري براي كليه رشته     هاي نيمه    شهريه دوره  -9

 بـه   شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحـصيلي 1391هاي سال  تحقيقات و فناوري براي ورودي  
  .همان دانشگاه خواهد بود) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  شهريه% 60ميزان 

  
  



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها وستپي  173صفحه   ها پيوست
  

 :تذكرات

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 همچنـين  و  ذيـربط هـاي   گـروه  مـون آزر د شركت  شرط به و هنر  و مهندسي، كشاورزي    پايه، فني      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 بر اساس( رشته انتخاب  به  بودن جازم
 در منـدرج   شـرايط ( اختـصاصي  و   ميشـرايط عمـو    واجـد    اسـت   الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور          محل كد رشته  در    تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2 و 1صفحات 
، مجـاز بـه اسـتفاده       نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان       آيين بر اساس شوند،     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه پيام نور پذيرفته مي             -3

  .مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
ها بـه همـراه فهرسـت         شدگان نهايي اينگونه رشته     ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته             محل  كد رشته  پذيرش دانشجو در     -4

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشـته محـل باشـد،        . ت متمركز اعالم خواهد شد    صور هها ب   شدگان ساير رشته    اسامي پذيرفته 
  .  علمي صورت خواهد گرفتحد نصابگزينش بر اساس 

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

  
  
  
  

  . تعيين شده است% 15در حال حاضر نرخ افزايش ساالنه حدود . يابد هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش مي  شهريه-1
  .ماند باشد و بقيه موارد به قوت خود باقي مي ترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط مي  شهريه ثابت دانشجو در-2
  .باشد هاي متغير مربوط مي  شهريه%50 شهريه متغير درس خودخوان -3
در صورت موافقت دولت بـا تـأمين اعتبـار مـورد نيـاز              .  منظور نشده است   86ها اين كاهش در سال        با توجه به سياست دولت مبني بر كاهش شهريه         -4

  .ها جدول تكميلي اعالم خواهد شد ناشي از كاهش شهريه
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي تلف تحصيلي دانشگاههاي مخ شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته) د
 غيردولتـي و    عـالي    آمـوزش   و مؤسـسات   هـا   دانـشگاه  تحـصيلي  هـاي   رشـته  تواننـد   مي ) كارنامه 5 رديف   بر اساس ( رشته انتخاب   به جازم  داوطلبان  كليه -1

  . نمايند را نيز انتخابغيرانتفاعي 
 و   شرايط عمومي  واجد   است  الزمغيردولتي و غيرانتفاعي       عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه   تحصيلي  هاي   محل كد رشته  در  تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  فترچه د2 و 1صفحات   درمندرج  شرايط( اختصاصي
نامه اجرايـي      آيين بر اساس شوند،    غيردولتي و غيرانتفاعي پذيرفته مي       عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاهتفاده از سهميه رزمندگان در       داوطلباني كه با اس    -3

  .قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
هـا بـه همـراه        شدگان نهايي اينگونه رشته     ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته             محل  كد رشته ز   پذيرش دانشجو در برخي ا     -4

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد هها ب فهرست اسامي پذيرفته شدگان ساير رشته
باشد تا چند برابر ظرفيت پـذيرش،         يرش آنان به روش نيمه متمركز مي      ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذ               محل كد رشته  در برخي از     -5

شدگان بر اساس نتيجه مـصاحبه و يـا آزمـون            فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهايتاًً مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي                
شـدگان نهـايي بـه سـازمان      دشدگان را براي گزينش و اسـتخراج اسـامي قبـول      يأيعملي و با توجه به نمرات علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست ت             

  .سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
 ايـن دفترچـه راهنمـا       گيـرد، در انتهـاي      متمركز صورت مـي    هايي كه به روش نيمه       محل كد رشته  پذيرش دانشجو در     شرايط و ضوابط اختصاصي   : تذكر مهم 

  .درج شده است، )ها  پيوستبخش(
هـا و مؤسـسات       هاي مورد نظـر بـه شـرايط اختـصاصي دانـشگاه              محل كد رشته  الزم است قبل از اقدام به انتخاب         ، كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته      -6

  . نمايند توجه اين دفترچه راهنما182 الي 177عالي مندرج در صفحات آموزش 
  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  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
  :ؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و م دانشگاه  شهريه -9

 غيردولتـي و غيرانتفـاعي كـه توسـط هيـأت امنـاء              عـالي    آموزش  مؤسسات و ها   دانشگاه   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته درهاي ثابت و متغير       ميزان شهريه 
  . باشد ميذيل مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب رسيده، به شرح جداول 

 .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي  ها و  دانشگاه در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي عنوان مؤسسه
  شهريه ثابت
هر نيمسال 

  )ريال(
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(

  شهريه هر واحد
  مهپايان نا

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

  000/500/1 000/500  000/500/3  ها كليه رشته   ـ شهرريدانشكده علوم حديث
 000/500/1 000/500 000/000/3 علوم انساني  اصفهان قرآني ـ   معارف    دانشكده

 000/000/2 000/700  ـ  عملي 000/600نظري   000/500/3 فني و مهندسي   ـ مشهد)ع(امام رضا    هگادانش 000/500/1 000/600  ـ  عملي 000/500نظري  000/000/3 علوم انساني

دروس عملي پرهزينهنامه هزينه و پاياندروس عملي كمدروس نظري شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال
000/311/3  100/331  300/993  500/655/1  
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي عنوان مؤسسه
  شهريه ثابت
هر نيمسال 

  )ريال(
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(

  شهريه هر واحد
  مهپايان نا

 )ريال(
  .گردد شدگان شهريه اخذ نمي از پذيرفته  ـ قم) ع(دانشگاه باقرالعلوم

 - MBA  000/500/3  000/600مديريت 
   ـ بابل فنون مازندران و علوم    دانشگاه  000/750/1  000/850  عملي  ـ 000/650 نظري  000/500/3  فني و مهندسي

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

  000/000/4  ها كليه رشته  دانشگاه مفيد ـ قم

  000/850شهريه متغير هرواحد نظري 
شـهريه دروس جبرانـي معـادل       ريال و   

 هر واحد   دوره كارشناسي بوده و شهريه    
  باشد  ريال مي000/550نياز  پيش

000/850/1  

  000/000/2  000/500  000/000/3  علوم اجتماعي
  000/000/2  000/650  000/000/3  هاي انگليسي زبان

  000/000/2  000/650  000/500/3  مديريت اجرايي
  مؤسسه آموزش عالي البرز ـ قزوين

  000/000/2  000/650  000/500/3  مديريت مالي
  000/500/1 000/500  000/000/3  ها كليه رشته  طبرستان ـ چالوس  عالي   آموزش مؤسسه

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

  000/000/2  000/600  000/000/3  فني و مهندسي

 بهـائي    شيخ  ،  )آمل(هاي غيرانتفاعي شمال      دانشگاه
، مركـز آمـوزش     )تهران(، علم و فرهنگ     )اصفهان(

، مؤســسات آمــوزش عــالي )تهــران(عــالي خــاتم 
الغدير  ، )تبريز (ارس ، )آبيك قزوين(غيرانتفاعي آبا 

ســجاد  ، )قــزوين(رجــاء  ، )مــشهد(خيــام ، )تبريــز(
اصـفهاني    اشـرفي     شـهيد   ،  )تهـران  (سوره،  )مشهد(
 »ره«محدث نـوري    عالمه  ،  )قزوين(كار  ،  )اصفهان(
ــور( ــاد  ، )تهــران( »صــدرا«لهين أصــدرالمت، )ن جه

   )تبريز(» ص«و نبي اكرم) واحد يزد (دانشگاهي 
  000/000/2  000/500  000/000/3  كشاورزي و هنر

ها و مؤسسات آموزش عالي  ساير دانشگاه
  000/500/1  000/500 000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  غيردولتي ـ غيرانتفاعي

 
  .هاي كارشناسي مندرج در دفترچه آزمون سراسري همان سال است  دورهنياز يا جبراني معادل شهريه شهريه هر واحد درس پيش

  

  :)هاي مجازي دوره(ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته  ( ه
  . نمايند هاي مجازي را نيز انتخاب تحصيلي دورههاي  توانند رشته مي)   كارنامه5 رديف بر اساس(انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز   كليه -1
 واجد شـرايط      است   الزم ، غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي      عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه  هاي تحصيلي      محل كد رشته در     تحصيل     متقاضي   داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه بوده و از لحاظ مقررات)  يك  راهنماي شماره   دفترچه2 و 1مندرج در صفحات  شرايط ( و اختصاصي  عمومي
نامـه     آيين بر اساس شوند،     غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي پذيرفته مي        عالي   آموزش  ها و مؤسسات     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه         -3

  .از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بوداجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد 
توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مـورد نظـر خـود                  صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي      ههاي مجازي ب     در دوره    آموزش -4

  .مراجعه نمايند
هـا و مؤسـسات    صورت چند برابر بـه دانـشگاه   هها ب شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محلهاي دوره مجازي به روش   پذيرش در رشته   -5

كـه  (هاي بورسيه و شرايط خـاص        شدگان رشته  اسامي چند برابر ظرفيت معرفي    . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد       آموزش عالي پذيرنده اين دوره    
هـاي   هـاي دوره    ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل       . يت سازمان درج خواهد شد    در سا ) صفحه يك آمده است   » ب«توضيح در بند    
  .مجازي ندارند

  . نخواهند داشت دانشجويان   و ساير امور رفاهي به  تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين   امكان  هيچ وجه مجري، به   عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -6
 عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهباشد و ساير  هاي مجازي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مي  شهريه ذيل مختص به دوره جدول -7

  . هاي مجازي خود را بر اساس مصوبه هيات امناء دانشگاه اخذ خواهند نمود شهريه دوره 
  زش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازيهاي مختلف تحصيلي مربوط به مؤسسات آمو 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 علوم پايه و فني و مهندسي
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  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط و ضوابط پذيرش رشته
  ضوابط پذيرش  وشرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشكده علوم حديث
  )شهرري(

» آموزش محور « شده در آزمون به دو شيوة و بر اساس نمرة كسب    ) بدون مصاحبه (ارشد به صورت متمركز        دانشجو در مقطع كارشناسي      -1
آموختگان اين دوره، مدرك رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اعطـا          به دانش  -2. گردد  جذب مي » آموزشي پژوهشي «و  

اي توليد شـده و از        كلية دروس به صورت چند رسانه     .  تحصيلِ دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود           -3. خواهد شد 
گـويي   هاي مجازيِ آنالين، پاسـخ  اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چند رسانه  . گيرد   سايت دانشكده در اختيار دانشجويان قرار مي       طريق

هاي دانشجويان، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير                آنالين و آفالين به پرسش    
هاي دروس به صـورت حـضوري در تهـران يـا يكـي از                  آزمون -4. گردد  زشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائه مي        خدمات آمو 
 شـهرية تحـصيلي طبـق ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري از        -5. گـردد  ها در سراسر ايران و خارج از ايران برگـزار مـي          نمايندگي

هاي برتر آزمون ورودي تحصيالت تكميلـي، دانـشجويان ممتـاز، برگزيـدگان المپيادهـاي             دگان رتبه دارن: تبصره. دانشجويان أخذ خواهد شد   
سرپرسـت، تحـصيل همزمـان اعـضاي يـك        درآمد و بي هاي كم   علمي دانشجويي، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، ايثارگران، خانواده       

داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سـايت دانـشكده بـه        -6. د بود بر اساس ضوابط از تخفيف ويژه برخوردار خواهن       ... خانواده و   
   .مراجعه فرمايند  http://vu.hadith.ac.ir  :آدرس

 ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع از            اصفهان شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه        دانشگاه اصفهان
   .مراجعه فرمايند   www.ui.ac.ir  :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

) ع(دانشگاه امام رضا
  مشهد

  )غيردولتي و غيرانتفاعي(

هاي اعالم شده شرايط خاصي را مبني بر انجام مصاحبه در نظـر نـدارد و نتـايج نهـايي بـه صـورت                          اين دانشگاه براي هيچيك از رشته      -1
 نفر دانـشجو خواهـد   30نام حداقل  هاي مجازي، تشكيل هر دوره منوط به ثبت هاي باالي دوره   با توجه به هزينه    -2. رددگ  متمركز اعالم مي  

. باشـد   صورت ويدئو كنفرانس مـي      به) رفع اشكال (و حضوري   ) وب كنفرانس (صورت    هاي مجازي به    هاي آموزشي شامل كالس      دوره -3 .بود
داوطلبان براي كسب اطالع از      -5. باشد  مي )ONLINE( هاي بر خط    آموزشي و كالس   CD نايصورت الكترونيكي بر مب      آموزش به  -4

  .مراجعه فرمايند   www.imamreza.ac.ir :ساير شرايط و ضوابط به سايت دانشگاه به آدرس
صل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كـسب اطـالع از           ، به اين سازمان وا    تهراناز آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه              دانشگاه تهران

   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir  :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيام نور كه به هاي تحصيلي دوره مجازي   در كليه رشته،نامه  گذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان  -1

 :بـه سـايت دانـشگاه بـه آدرس    و ضوابط شرايط ساير داوطلبان براي كسب اطالع از    -2.  الزامي است  ،شوند   آموزش محور نيز اجرا مي     شيوه
www.pnu.ac.ir   مراجعه فرمايند.   

هاي مجازي را نخواهد  شجويان دورهبراي دانن دانشگاه به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه و ساير امور رفاهي  اي-1
  .داشت

  .باشد به شرح جدول ذيل ميهاي مجازي دانشگاه تربيت مدرس  هاي ثابت و متغير رشته جدول شهريه -2
  )به ريال(شهريه 

  گروه آموزشي
  شهريه ثابت هر
  نيمسال تحصيلي

  شهريه متغير هر
  مجموع دوره  واحد درسي

  000/000/58  000/950  000/000/7  علوم انساني و هنر
  000/000/74  000/200/1  000/000/9  علوم پايه، فني و مهندسي و علوم پزشكي

  دانشگاه تربيت مدرس
  )تهران(

  .باشد شهريه دروس اصلي همان رشته تحصيلي مي% 70معادل ) كمبود(شهريه دروس جبراني : تبصره* 
باشـند معافيـت تحـصيلي صـادر          شدگان مرد كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي         ته براي پذيرف  -1 :رشته مديريت فناوري اطالعات   ) الف
 حضور دانشجويان در يك -4. شود  دروس بطور الكترونيكي ارائه مي-3. باشد هاي ديگر مجاز نمي  تحصيل همزمان در دانشگاه-2. گردد مي

:  مبلغ شهريه در رشته مديريت و فنـاوري اطالعـات    -5. باشد هفته مشاوره حضوري در طول ترم و شركت در امتحانات پايان ترم الزامي مي             
  .باشد  ريال مي000/650/1نامه   ريال و شهريه هر واحد پايان000/605 ريال، شهريه هر واحد نظري 000/575/3شهريه ثابت هر نيمسال 

 و نظام آموزشي  برنامهبا هدان، مطابق  زا2هاي پرديس شماره   محتواي آموزشي برنامه-1:  زاهدان2هاي پرديس شماره  ساير رشته) ب
 تعداد واحدهاي مورد نياز براي فراغت از تحصيل و اخـذ مـدرك، طبـق ضـوابط وزارت علـوم،                     -2. دانشگاه سيستان و بلوچستان خواهد بود     

باشند معافيـت   يفه مي شدگان مرد كه مشمول خدمت نظام وظ         براي پذيرفته  -3.  واحد خواهد بود   32 و حداكثر    28تحقيقات و فناوري حداقل     
 بـه  -5.  زاهـدان الزامـي اسـت   2 گذرانـدن دروس جبرانـي مـورد نيـاز بـر اسـاس تـشخيص پـرديس شـماره                -4. گردد  تحصيلي صادر مي  

.  خواهد شـد   ء زاهدان اعطا  2 زاهدان دانشنامه رسمي دانشگاه سيستان و بلوچستان با قيد پرديس شماره             2موختگان در پرديس شماره     آ دانش
 شهريه دوره -7. باشد مي)  نيمسال6( سال تحصيلي 3و حداكثر )  نيمسال 4( سال تحصيلي    2مدت تحصيل در دوره مذكور حداقل        طول   -6

  .باشد به شرح جدول و توضيحات ذيل مي
  )به ريال(شهريه   )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 

  مجموعه آموزشي
  شهريه ثابت هر

  نامه پايان  پروژه و واحدهاي عملي   نظريدروس  )به ريال(نيمسال 
 000/000/3  000/400/2  000/800/1  000/000/10  علوم انساني

 000/500/3  000/400/2  000/200/1  000/000/10  علوم پايه و فني و مهندسي

دانشگاه سيستان و 
  )زاهدان(بلوچستان 

  .باشد هاي دانشجويي نمي هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه مبلغ شهريه شامل هزينه* 
  .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  : داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس)ج

هاي اين دانشگاه مصاحبه حضوري بعمل نخواهد آمد و گزينش علمي داوطلبان با توجه به پرونده  شدگان چند برابر ظرفيت در رشته از معرفي  دانشگاه شهيد بهشتي
   .نشگاه صورت خواهد گرفتعلمي آنان توسط دا

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كـسب اطـالع از      شيرازاز آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه              دانشگاه شيراز
   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir  :به آدرسشيراز شرايط مذكور به سايت دانشگاه 

تي خواجه دانشگاه صنع
  نصيرالدين طوسي

از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا                            
   .مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

 :دانـشكده مجـازي قـم بـه آدرس        اينترنتـي   به سايت   هاي مجازي دانشگاه،      و ضوابط اختصاصي دوره   طلبان براي كسب اطالع از شرايط       داو  دانشگاه قم
http://vu.qom.ac.ir   مايندنمراجعه.   

 :بـه آدرس گـيالن  دانـشگاه  اينترنتـي  بـه سـايت   دانـشگاه،  هـاي مجـازي    دورهو ضوابط اختـصاصي  داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط         دانشگاه گيالن
www.guilan.ac.ir    مايندنمراجعه.   

مؤسسه آموزش عالي 
 و غيرانتفاعي  غيردولتي

  )تهران(مهرالبرز 
آمـوزش عـالي    مؤسـسه   اينترنتي  سايت  نحوه مصاحبه و تكميل فرم اوليه مصاحبه الكترونيكي و اطالعات بيشتر به             داوطلبان براي اطالع از     

  .مايندنمراجعه    www.mehralborz.ac.ir:نشانيبه مهرالبرز 
مؤسسه آموزش عالي 

 و غيرانتفاعي  غيردولتي
  )تهران(نورطوبي 

  .پذيرد هاي اين مؤسسه بدون مصاحبه و به روش متمركز صورت مي پذيرش دانشجو در رشته



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها وستپي  176صفحه   ها پيوست
  

  :)الملل هاي بين دوره(ش عالي ها و مؤسسات آموز هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در كد رشته) و
  . نمايند الملل را نيز انتخاب هاي بين هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)   كارنامه5 رديف بر اساس(انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز   كليه -1
 واجـد     اسـت   الملل الزم   هاي بين   نده دانشجو در دوره    پذير   عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه  هاي تحصيلي      محل كد رشته در     تحصيل     متقاضي   داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه بوده و از لحاظ مقررات)   يك راهنماي شماره  دفترچه 2 و 1مندرج در صفحات  شرايط (و اختصاصي  شرايط عمومي 
شـوند، بـر اسـاس      الملل پذيرفته مي    هاي بين    پذيرنده دانشجو در دوره      عالي  آموزش  ها و مؤسسات     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه         -3

  .نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود آيين
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي    صورت چند برابر به دانشگاه    هها ب   وده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل      الملل به روش شرايط خاص ب       هاي بين   هاي دوره    پذيرش در رشته   -4

صفحه يك  » ب«كه توضيح آن در بند      (هاي بورسيه و شرايط خاص        شدگان رشته   اسامي چند برابر ظرفيت معرفي    . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد       پذيرنده اين دوره  
  .الملل ندارند هاي بين هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. ن درج خواهد شددر سايت سازما) آمده است

  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند  داوطلبان مي-5
  الملل هاي بين وط به دورههاي مختلف تحصيلي مرب جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته

  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 

  دانشگاه تهران

الحساب و پس از تصويب هيأت امنا قطعي خواهد شد       بصورت علي ... شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب خوابگاه، غذا، بيمه و-1
داوطلبان  -3. نام، طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود        دگان در هنگام ثبت    پرداخت شهريه پذيرفته ش    -2. باشد  به شرح جدول ذيل مي    

  .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir:  دانشگاه به آدرسبه سايت و ضوابط شرايط ساير براي كسب اطالع از توانند  مي
  )به ريال(شهريه   شهريه متغير به ازاي

  هر واحد عملي  هر واحد نظري  شهريه ثابت  نام گروه آموزشي
  شهريه پايان نامه

  ه ازاي هر واحدب
  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/650/25  هنر

  MBA 000/600/21  000/200/2  000/750/2  000/500/5علوم انساني و 
  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/000/27  علوم پايه 

  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/000/27  فني و مهندسي
   

  دانشگاه سيستان
  بلوچستان و

  )چابهار المللي بين پرديس(

.  و نظام آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان خواهد بود          المللي چابهار، مطابق با برنامه    هاي پرديس بين محتواي آموزشي برنامه-1
 و 28لـوم، تحقيقـات و فنـاوري حـداقل       تعداد واحدهاي مورد نياز براي فراغت از تحصيل و اخذ مدرك، طبـق ضـوابط وزارت ع                 -2

. گـردد  باشند معافيت تحصيلي صادر مي     شدگان مرد كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي          براي پذيرفته  -3.  واحد خواهد بود   32حداكثر  
يس آموختگـان در پـرد       به دانـش   -5. المللي چابهار الزامي است      گذراندن دروس جبراني مورد نياز بر اساس تشخيص پرديس بين          -4

  از پذيرفتـه   -6.  اعطـاء خواهـد شـد      المللي چابهـار    بينالمللي چابهار دانشنامه رسمي دانشگاه سيستان و بلوچستان با قيد پرديس              بين
 در 5حـداقل نمـره   (نام، آزمون تعيين سطح زبان انگليسي بعمل خواهد آمد و در صورت نداشـتن حدنـصاب الزم       شدگان قبل از ثبت   

IELTS      يا معادل آن در TOEFL(             شـود در نيمـسال اول         دانشجويان بايد دوره آموزش زبان را كه زير نظر پرديس تشكيل مـي
  .باشد  شهريه دوره به شرح جدول و توضيحات ذيل مي-7. تحصيلي بگذرانند

  )به ريال(شهريه   شهريه متغير براي هر واحد درسي
  دهاي عمليپروژه و واح  دروس نظري  شهريه ثابت هر نيمسال  مجموعه آموزشي

  000/200/2  000/980/1  000/800/8  هاي آموزشي كليه رشته
  .باشد هاي دانشجويي نمي هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه مبلغ شهريه شامل هزينه* 
  .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس* 

اه صنعتي خواجه دانشگ
  نصيرالدين طوسي

از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا         
  . مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir:  دانشگاه به آدرسداوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه
 نعتي شريفص

 بـراي   -2. الملل دانشگاه صنعتي شريف اعطاء خواهد شد        آموختگان اين پرديس در جزيره كيش، دانشنامه رسمي پرديس بين            به دانش  -1
تخفيف در شهريه متغير، مصوب هيأت امنا دانشگاه صنعتي شريف در نظـر گرفتـه خواهـد    % 50شدگان از طريق آزمون سراسري،       پذيرفته
ــد ــات-3. ش ــته     اطالع ــراي رش ــهريه ب ــالغ ش ــه مب ــوط ب ــصيلي     مرب ــال تح ــف در س ــاي مختل ــي  1391-92ه ــاه اينترنت  در پايگ

www.kish.sharif.edu   يا www.kish.ac.ir    هـاي مـسكن،      مبلغ شهريه شـامل هزينـه     ) الف. باشد   در دسترس عالقمندان مي
پرداخت شهريه ثابت در هـر      ) ب. شود   و آزمون زبان نمي    هاي دانشجويي و در صورت نياز آموزش        اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه      

در صـورت  ) ج. نـام كـرده باشـد    حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت            . نيمسال تحصيلي الزامي است   
و بابـت شـهريه، بـه وي مـسترد         انصراف و يا اخراج دانشجو از دروه در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل وجوه دريـافتي از دانـشج                      

تاريخ آزمون زبان ورودي متعاقباً از طريـق پايگـاه          . باشد   شركت در آزمون زبان ورودي براي تمامي داوطلبان ضروري مي          -4. نخواهد شد 
ت هـر   الملـل دانـشگاه در جزيـره كـيش تحـ            شدگان در پرديس بـين       انتقال يا مهمان شدن پذيرفته     -5. اينترنتي پرديس اعالم مي گردد    

 .باشد شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي

  دانشگاه گيالن

تمـام وقـت و   و  يصورت حضور ه ب لي دوره تحص  -2 .شود ي م ءالملل اعطا  نيواحد ب  -الني دانشگاه گ  يآموختگان مدرك رسم    به دانش  -1
 ادامـه  يبه شرط نداشتن منع قـانون     ( كشور   فهي نظام وظ  نيق قوان  مطاب يراني مرد ا  اني دانشجو ي برا -3 . خواهد بود  يدر منطقه آزاد بندرانزل   

 و ضوابط دانـشگاه و  ني قوانتيشدگان ملزم به رعا رفتهي پذ-4 . صادر خواهد شديلي تحصتيمعاف) ي عمومفهي از لحاظ خدمت وظ ليتحص
اسـتاندارد مـورد تأييـد       هـاي زبـان     از آزمـون  پذيرفته شدگان نهايي درصورت دارا نبودن حداقل امتيـاز           -5 .الملل خواهند بود   ني ب سيپرد

هاي جبراني زبان، در آزمون زبان عمومي دانشگاه شركت  در كالس دانشگاه، الزم است جهت تعيين سطح زبان عمومي به منظور شركت
: نــشانيداوطلبــان جهــت اطــالع از شــهريه دوره بــه ســايت دانــشگاه بــه  -7 .باشــد گــيالن فاقــد خوابگــاه مــي  دانــشگاه-6 .نماينــد

www.guilan.ac.irمراجعه نمايند .  



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  177صفحه   ها پيوست
  

  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه) ز
باشد و چنانچه براي يك كد محـل          ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي             صورت كلي براي دانشگاه    هشرايط و ضوابط ذيل ب    

 داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل نسبت          .ده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است          تحصيل توضيحاتي الزم بو   
هـا و مؤسـسات       دانـشگاه همچنين  هاي بورس دهنده و       ارگان ضمناً شرايط و ضوابط      .نظر اقدام نمايند   به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد      

  .درج گرديده است) »ح «بند(داراي شرايط خاص در قسمت بعدي 
  
 :پژوهشكده ساختمان و مسكن -1

 .نداردامكانات رفاهي هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و پژوهشكده ساختمان و مسكن 
 :پژوهشكده صنايع رنگ ـ تهران -2

 .شدگان نخواهد داشت  براي پذيرفتهاين پژوهشكده فاقد خوابگاه بوده و هيچگونه تعهدي در قبال تامين امكانات خوابگاهي و يا وام وديعه مسكن
 :شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين -3

 .باشد پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي
 :المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين -4

  .باشد المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه بين
 :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران -5

   .باشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي
 :پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران -6

  .باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 
 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -7

 پـنج سـاعت   -1: ( امتيازات تحصيل در پژوهشگاه شـامل    -2.  داوطلبان تحصيل در پژوهشگاه عالوه بر عالقه و استعداد پژوهشي بايد از فرصت كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي برخوردار باشند                    -1
  .هـاي پژوهـشي پژوهـشگاه        امكان جـذب همكـاري دانـشجويان در طـرح          -2. و عملي در پژوهش   ورزي علمي در هفته زير نظر اساتيد برجسته پژوهشگاه و ايجاد فرصت كسب تجربه علمي                  پژوهش

هاي پژوهشي پژوهـشگاه هماهنـگ       اولويت هايي كه با    كمك مالي به پايان نامه     -4. هاي پژوهشي پژوهشگاه در صورت احراز ممتاز بودن         آموختگان پژوهشگاه در طرح      درصد از دانش   30 مشاركت   -3
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي فاقـد هرگونـه امكانـات      -5 ). سال2هاي اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد هر رشته به مدت       شدگان رتبه  ماه به پذيرفته   هزينه ويژه هر   كمك   -5 .باشد

  .باشد خوابگاهي مي
 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري -8

  .باشد ي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناور
 :پژوهشگاه مواد و انرژي -9

 .باشد  پژوهشگاه مواد و انرژي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي-2.  محل تحصيل در كرج-1
 :پژوهشگاه هوافضا -10

احـراز   هاي پژوهـشي پژوهـشگاه در صـورت    آموختگان پژوهشگاه در طرح مشاركت دانش -2. الزحمه كارشناسي هاي پژوهشگاه و پرداخت حق ها و پروژه امكان جذب همكاري دانشجويان در طرح -1
تـاپ بـه    هديه يـك عـدد لـپ    -4. هاي پژوهشي پژوهشگاه ها در قالب اولويت نامه كمك مالي به پايان -3). دوره در الويت هستند آموختگان ممتاز دانش (ممتاز بودن در تأمين نيروي انساني پژوهشگاه 

  .باشد ميپژوهشگاه فاقد خوابگاه  -5 .كدرشته امتحاني در محدوده ده درصد باالي تعداد كل پذيرش آن رشته باشد  كه رتبه آزمون كارشناسي ارشد آنها درداوطلباني
 :دانشكده الهيات ميبد -11

  .  رعايت حدود اسالمي الزامي است-1
 :بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات ـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده  -12

 و يا پايگاه الكترونيكـي دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي       www.hse.ac.ir: به پايگاه اينترنتي دانشكده به نشانيكده دانشداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط پذيرش در اين            -1
  021-77309961-5: تلفن    . جنب پارك ساحل، بلوار نور، حكيميه تهرانپارس،تهران:  آدرس-2. مايند مراجعه نwww.snmu.ac.ir: درماني دانشگاه شهيد بهشتي به نشاني

 :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان -13
 .داردرا  حداكثر به نيمي از متقاضيان ،امكان واگذاري خوابگاهفقط اين دانشكده 

 :دانشگاه اروميه -14
 . معذور خواهد بود1391-92 ارشد ي كارشناسيها  دورهيود وراني دانشجوي براي خوابگاهالتياز ارائه تسه

 :دانشگاه اصفهان -15
، فاقد خوابگـاه بـراي   )ورود دانشجو( اين دانشگاه در سال اول -2 .استپذير   امكان) با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه    (در شرايط خاص    هاي آموزش محور به آموزشي پژوهشي و بالعكس            تغيير رشته  -1

 حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر بـا دسـتورالعمل           -4. گيرد  از خواهران واجد شرايط خوابگاه تعلق مي      % 60 به   -3. شوند  و در صورت امكان صرفاً در خوابگاه خودگردان اسكان داده مي          برادران بوده   
، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجـازي،  )شبانه( به دانشجويان نوبت دوم -6. شود سراسري خوابگاه ارائه ميهاي تك رقمي در آزمون     به دارندگان رتبه   -5. باشد  هاي مجاز تحصيلي مي     وزارتي صرفاً در ترم   

ز مهرمـاه سـال    ا-8. باشـد   اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي-7. گيرد خوابگاه تعلق نمي)  كيلومتر تا شهر اصفهان100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي         حضوري، شاغل ارگان    نيمه
  . شود  ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه به دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي91

 ):س(دانشگاه الزهرا -16
  .هاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از بين خواهران صورت خواهد گرفت پذيرش در كليه رشته

 :ه ايالمدانشگا -17
شـدگان از ايـن       هرگونـه انتقـال پذيرفتـه      -3 .باشد يهلي م أفاقد خوابگاه مت  دانشگاه ايالم    -2. ندارد) شبانه(اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه امكانات خوابگاهي به دانشجويان نوبت دوم               -1

  . و مهمان در نيمسال اول ممنوع است مرخصي تحصيلي-4. باشد دانشگاه به ساير دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي
 :دانشگاه بجنورد -18

  0584-2284610-2284613:  تلفن  1339صندوق پستي .  جاده اسفراين4بجنورد ـ كيلومتر:  آدرس-2.  ندارديي خوابگاه دانشجونيمأ در قبال تيگونه تعهدچيه -1
 :دانشگاه بناب -19

  .ي دانشجويان ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه برا
 :دانشگاه بوعلي سينا همدان -20

  .باشد و به هيچ عنوان امكان واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان پذيرفته شده را ندارد مياين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي  -1
 :دانشگاه بيرجند -21

نوبـت    دانشگاه بيرجند فاقد ظرفيت خوابگاه براي دانشجويان جديدالورود روزانه و          -2. باشد  بر عهده خود دانشجو مي    ) شبانه(ت دوم   هاي دانشجويان كارشناسي ارشد نوب      نامه  هاي اجرايي پايان     هزينه -1
اه دولتي در سـنوات بعـدي تحـصيل دانـشجويان           ضمنا واگذاري خوابگ  . استفاده نمايند ) خودگردان(هاي بخش خصوصي      خوابگاه بها از  توانند با پرداخت هزينه اجاره      دانشجويان مي . باشد  مي) شبانه(دوم  

  .بود ها و شرط معدل خواهد روزانه بر اساس ظرفيت خوابگاه
 :قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين -22

 . باشد انتقال از شيوه اموزش محور به شيوه آموزشي پژوهشي در اين دانشگاه ممنوع مي
 :دانشگاه پيام نور مركز شيراز -23

 ).ده خط (0711–62222255تلفن .   شهرك گلستان ـ بلوار عالمه دهخدا ـ خيابان پيام نورشيراز ـ : آدرس
 :زيدانشگاه تبر -24

. اهـد گرفـت  خو روزانه فقط در صورت احراز شرايط و وجـود ظرفيـت خوابگـاه تعلـق    دوره به دانشجويان  -2. گيرد نمي تحت هيچ شرايطي خوابگاه تعلق) شبانه (هاي نوبت دوم ه دانشجويان دوره ب-1
با اولويت خوابگاه تحويل  عمده امتحاني آزمون كارشناسي ارشد هاي يك تا سه در مجموعه به دارندگان رتبه.  نيمسال است4دانشجويان روزانه  دولتي براي ييحداكثر مدت استفاده از خوابگاه دانشجو

يـك و نـيم برابـر سـاير      نامه از قرارداد پژوهشي معـادل  در زمان اجراي پروژه پايان) كل كشور در(ارشد  مون كارشناسيهاي عمده امتحاني آز هاي تك رقمي در مجموعه دارندگان رتبه -3. خواهد شد
نامه كارشناسـي ارشـد ممنـوع     ن انتقال بصورت مهمان و دائم طبق آيي-6. نام اينترنتي دريافت و به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد      الحساب در روز ثبت     شهريه علي  -4. دانشجويان برخوردار خواهند بود   

) مهمـان و دائـم    (ها پس از قبولي به دانشگاه تبريز انتقـال            رسد و قصد داريد با انتخاب دوره روزانه ساير دانشگاه           به حد نصاب دانشگاه تبريز نمي     ) روزانه(چنانكه نمره آزمون شما در نوبت اول        . باشد  مي
داشتن كد قبـولي در روزانـه       . دانشگاه تبريز را انتخاب نماييد    ) شبانه(بهتر است براي رفع مشكل شخصي و خانوادگي از همان ابتدا نوبت دوم              . ري نماييد شود از چنين اقدامي خوددا      پيدا كنيد توصيه مي   

هيچ ارتباطي به مديريت تحصيالت تكميلي دانـشگاه تبريـز          ) شبانه (هاي نوبت دوم     وام شهريه دوره   -7. هيج حقي براي انتقال ايجاد نخواهد كرد      ) در صورت اشتباه در انتخاب رشته     (دانشگاه تبريز نيز    
ي وزارت علوم، تحقيفات و فناوري فقط به درصد محدودي از دانشجويان بر حسب   يوام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجو      (باشند    شدگان ملزم به پرداخت نقدي شهريه هر نيمسال مي          ندارد و پذيرفته  

  www.tabrizu.ac.ir:  آدرس سايت اينترنتي دانشگاه-8). باشد ي دانشگاه تبريز مسئول رسيدگي به آن مييو مديريت دانشجويابد  امتيازات تخصيص مي
 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان -25

 . ردد و تعهدي در اين رابطه وجود نداردگ شدگان تا حد امكان انجام مي ابگاه به پذيرفتهارائه خو -2.  كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است25 دانشگاه در -1
 :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -26

هاي دوره روزانه و شبانه مقطع كارشناسي ارشـد ايـن    كليه كالس -3. باشد هلي ميأاين دانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. است هاي شبانه معذور شدگان دوره ين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته ا-1
بـا عنايـت بـه       -5. باشـد  پيماني وزارت آموزش و پرورش مـي       هاي روزانه خاص فرهنگيان رسمي يا      ظرفيت پذيرش دانشجو در كليه رشته      -4. گردد  روز در هفته برگزار مي     3به ميزان    ه حداقل دانشگا

حضور تمام وقت خود در دانـشگاه و در   نحوه هاي دولتي، در خصوص ن محترم دستگاهموريت تحصيلي، ضروري است فرهنگيان و ديگر شاغليأقانون منع تحصيل كاركنان دولت و عدم صدور حكم م
 .الزم معمول نمايند طول مدت تحصيل، چاره انديشي و دقت



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  178صفحه   ها پيوست
  

 :دانشگاه تربيت مدرس -27
نامـه در اختيـار    پس از تصويب موضـوع پايـان   ليون تومان گرانت پژوهشي،هاي دوم تا مبلغ يك مي بهتگرانت پژوهشي و براي ر    ميليون تومان  دوارشناسي ارشد تا مبلغ     كهاي اول آزمون     براي رتبه  -1

 روزانـه، در  ها، واگذاري خوابگاه بـراي دانـشجويان   با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -3. شود داده مي ارشناسي ارشد خارج از نوبت خوابگاهكهاي يك و دو آزمون  به رتبه -2. گيرد دانشجو قرار مي
هـاي شـبانه و    رفـاهي بـراي دانـشجويان دوره    مين مسكن، خوابگاه و سـاير امـور  أخواهد بود و دانشگاه به هيچ وجه امكان ت صورت تدريجي در طول نيمسال اول و دوم هفيت خالي بصورت وجود ظر

  . شود ائه مي تغذيه با يارانه دولتي در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ار-4. حضوري و مجازي را نخواهد داشت نيمه
 :دانشگاه تفرش -28

 .گيرد نمايد و به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي دانشجويان روزانه و بر اساس اولويت، تسهيالت خوابگاهي ارائه مي% 25فقط به 
 :دانشگاه تهران -29

  .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي) شبانه(هاي نوبت دوم  اين دانشگاه در دوره
 ) است دانشگاه نربيت معلم سبزوار به اين عنوان تغيير پيدا كرده (: ـ سبزواردانشگاه حكيم سبزواري -30

. گيـرد   تـرم خوابگـاه تعلـق مـي    3بندي، حـداكثر    كيلومتر باشد در صورت امكان و بر اساس اولويت300كه فاصله محل سكونت آنان تا شهرستان سبزوار حداقل    ) دختر و پسر  (به دانشجويان غيربومي    
هـا    اجـاره از ايـن خوابگـاه      وديعـه و    بندي با پرداخت      هاي خودگردان، صرفاً دانشجويان دختر غيربومي بر اساس اولويت          لذا در صورت وجود ظرفيت خوابگاه     .  دوره شبانه فاقد خوابگاه است     دانشگاه براي 
ضمناً دانشگاه به دليل محدوديت امكانات، هيچگونـه تـسهيالت رفـاهي و خوابگـاهي              . گردد  ترد مي هاي خودگردان مس    مبلغ وديعه پس از اتمام سكونت و يا انصراف متقاضي از خوابگاه           . استفاده نمايند 

  .براي دانشجويان تعهد دبيري و بومي منطقه ندارد
 :دانشگاه خوارزمي ـ تهران -31

  .باشد اين دانشگاه در كرج داراي خوابگاه و در تهران فاقد خوابگاه مي
 :دانشگاه دامغان -32

بر پايه دانش فناوري نانو به صورت نظري و تجربي شامل نانوفيزيك محاسباتي و شبيه سازي          هاي دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيك حالت جامد          پايان نامه % 80ك اين دانشگاه    در دانشكده فيزي   -1
ممكـن  ) شـرايط  در صورت احـراز ( نيمسال 4 نيمسال تا حداكثر 2يي براي دوره روزانه از هاي دانشجو  استفاده از خوابگاه-2 .شود مواد نانو و همچنين تحقيقات تجربي در زمينه نانوساختارها تعريف مي

دانـشجويان نوبـت دوم    -4. نيمسال تحصيلي و خارج از آن بر طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويي اسـت  4 دانشجويي براي دانشجويان دوره روزانه حداكثر تا       اي ارانهي استفاده از تغذيه     -3. خواهد بود 
 كيلـومتري شهرسـتان   100دانـشجويان بـومي تـا شـعاع      -5 .مند خواهند شد  نيمسال تحصيلي مطابق با ضوابط از خوابگاه بهره2حداكثر تا  هاي تك رقمي با اولويت انتخاب دانشگاه دامغان        ئز رتبه حا

  .هاي دانشجويي نخواهند بود خوابگاه دامغان مشمول استفاده از
 :دانشگاه رازي كرمانشاه -33

 .نمايد ونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان دوره شبانه ارائه نميهيچگ
 :دانشگاه زابل -34

دن  براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه در صورت امكان و مقـدور بـو      -2. كارشناسي ارشد ندارد  ) شبانه( اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم                -1
ظرفيت، بـه   باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي صورت شبانه پذيرفته مي  وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در اين دانشگاه به-3. تعلق خواهد گرفت

 .هيچ وجه مسترد نخواهد شد
 :دانشگاه زنجان -35

 به 3 و براي دانشجويان روزانه در صورت امكان فقط از ترم  دهاي شبانه را ندار    و اياب و ذهاب براي دانشجويان دوره        غذا ،أمين امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه     هيچگونه تعهدي در زمينه ت    اين دانشگاه   
  .نمودباال خوابگاه مجردي واگذار خواهد 

 : كازرون دانشگاه سلمان فارسي ـ -36
 www.kazeroun.ac.ir: نشاني اينترنتي    0721-2226051-2: تلفن.    كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني:  آدرس-2. باشد اهي مياين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگ -1

 :دانشگاه سمنان -37
  .معذور است) شبانه( خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم كند و از واگذاري دانشگاه به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مياين با توجه به محدوديت امكانات، 

 :دانشگاه سيستان و بلوچستان -38
 شـبانه  ، اين دانشگاه هيچگونه امكان تأمين خوابگاه متأهلي براي دانشجويان دوره روزانه-2. دوره روزانه، خوابگاه واگذار خواهد كردمجرد از دانشجويان   % 40به  فقط   دانشگاه سيستان و بلوچستان      -1

توانند از  الملل مي و بين) شبانه(دانشجويان نوبت دوم    -4. نداردالملل    و بين ) شبانه( اين دانشگاه هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه و تغذيه، براي دانشجويان دوره نوبت دوم                 -3. نداردالملل    و بين 
  . مراجعه نمايندwww.usb.ac.ir :داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني -5. اده نماينداستف) قع در سطح شهربخش خصوصي وا(امكانات خوابگاهي خودگردان 

 :دانشگاه شاهرود -39
  بـه دانـشجويان دوره  -2. تعلق نخواهـد گرفـت  ) شبانه(توانند از خوابگاه استفاده نمايند و خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دو نيمسال مي شدگان دوره  پذيرفته-1

بـسطام، واقـع در    هاي كشاورزي، پرديس كشاورزي شدگان كليه رشته  محل تحصيل پذيرفته-3 .نخواهد گرفت  كيلومتر باشد، خوابگاه تعلق60روزانه كه مسافت محل سكونت آنها تا شاهرود كمتر از 
 .باشد  كيلومتري شهرستان شاهرود مي7

 :هركرددانشگاه ش -40
 .داختصاصي خواهد دارفاهي امكانات خوابگاه و صرفاً به دانشجويان روزانه واجذ شرايط، ين دانشگاه ا

 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -41
 .باشد و به هيچ عنوان امكان واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان پذيرفته شده را ندارد هرگونه امكانات خوابگاهي ميفاقد اين دانشگاه 

 :دانشگاه شهيد بهشتي -42
ضـمناً ايـن دانـشگاه فاقـد خوابگـاه متـأهلي بـراي كليـه         . را ندارد) شبانه(اين دانشگاه امكان فراهم نمودن خوابگاه براي دانشجويان بومي، دانشجويان ساكن استان البرز و دانشجويان دوره نوبت دوم    

  .باشد هاي مختلف مي دانشجويان دوره
 :ازدانشگاه شهيد چمران ـ اهو -43

 .باشد ي م)شبانه(نوبت دوم هاي  دورهفاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ين دانشگاه ا
 :دانشگاه شيراز -44

در خوابگاه دولتي ظرفيـت دارد      نفر دانشجوي پسر   250 نفر در خوابگاه خودگردان و       100 نفر دانشجوي دختر در خوابگاه دولتي و         250با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز براي پذيرش           -1
 اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانـه          -3. دهد  هاي برتر را در اولويت قرار مي         اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه، پذيرفته شدگان با رتبه         -2. شود  كه بر اساس اولويت واگذار مي     

هـاي    داوطلبـان قبـل از انتخـاب رشـته         -5. نـدارد ) شبانه( اين دانشگاه هيچگونه امكانات و تعهدي براي اسكان دانشجويان نوبت دوم             -4. د، ندارد باشن   كيلومتري مي  100ساكن اطراف شيراز تا شعاع      
ملزم به احـراز نمـره قبـولي        شدگان   رفتهيپذكليه   -6 . مراجعه نمايند  www.shirazu.ac.ir: تحصيلي اين دانشگاه براي كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني               

  .باشند هاي معافي زبان انگليسي، تا قبل از دفاع از پايان نامه مي  كارشناسي ارشد، از طريق شركت در آزمونژهي ويسيانگلزبان 
 : ـ تهران)شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق  -45

 دانشجويان اين دانشگاه از امكانات رفاهي و دانشجويي ماننـد وام دانـشجويي و يـك وعـده     -2.  براي دانشجويان اعم از پسر و دختر تعهدي ندارد اين دانشگاه نسبت به تأمين مسكن و يا خوابگاه         -1
  .شوند مند مي غذاي روزانه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره

 :دانشگاه صنعتي اروميه -46
  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند باشد و تمامي دانشجويان با پرداخت اجاره مي  خودگردان مياين دانشگاه داراي خوابگاه استيجاري

 :دانشگاه صنعتي اصفهان -47
  .باشد مي) شبانه(اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم 

 :دانشگاه صنعتي اميركبير -48
  .باشد مي) شبانه( اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم -2. انه از نيمسال دوم تحصيلي استاختصاص خوابگاه در صورت امكان براي دانشجويان روز -1

 :دانشگاه صنعتي بابل -49
  .گيرد  نيمسال خوابگاه تعلق مي4دت  كيلومتر باشد، حداكثر به م60با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، به دانشجويان تحصيالت تكميلي كه فاصله محل سكونت آنان تا دانشگاه بيش از 

 :دانشگاه صنعتي بيرجند -50
  .دشخواهد واگذار  طي واجد شراانيبه دانشجو) يبخش خصوص( صورت خودگردان ه دانشگاه خوابگاه بنيادر 

 :االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم -51
  .خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ ابتداي جاده ديلم: آدرس

 :ه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواج -52
 بـه دانـشجويان    -2.  با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان دوره روزانه ندارد و بر حسب اولويت تخصيص خوابگاه انجـام خواهـد شـد                              -1

شـود، در صـورتي كـه        با توجه به اينكه وام شهريه دانشجويان شبانه از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين مي               -3. اهد گرفت  به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخو      آلملل  بين و   ، مجازي )شبانه(نوبت دوم   
وام شـهريه  الملـل   بـين مجازي و  هاي  به دانشجويان دوره -4. اعتبار الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ندارد                    

  .تعلق نخواهد گرفت
 :دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز -53

  .باشد ها مي كنندگان در هر كدام از اين رشته نام هاي مجازي در اين دانشگاه منوط به حد نصاب رسيدن تعداد ثبت هاي مربوط به دوره ها در رشته تشكيل كالس
 :دانشگاه صنعتي شريف -54

 و در قالـب  هـا  تيـ  روزانـه فقـط بـا توجـه بـه اولو     اني دانـشجو ي خوابگاه بـرا نيتأم -2 .نخواهد داشت) شبانه( نوبت دوم اني دانشجوي را برا ي امور رفاه  ري خوابگاه و سا   نيان تأم  وجه امك  چيبه ه  -1
 لي تحـص ايـن مقطـع  در و آموزشـي   ي پژوهـش -ي آموزشهاي وهيدر شط اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد مطابق ضواب شده   رفتهي پذ انيدانشجو -3 . خواهد بود  ريپذ  دانشگاه امكان  يها تيمحدود
  .شوند ميآموخته  و دانشنموده 

 :دانشگاه صنعتي شيراز -55
 .داردمحدوديت  انيدانشجوه خوابگاه بدر ارائه  اين دانشگاه



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  179صفحه   ها پيوست
  

 :ندانشگاه صنعتي همدا -56
 .شبانه نداردروزانه و  ناي دانشجورايخوابگاه بدر قبال تأمين  ي تعهدچگونهي هاين دانشگاه

 :دانشگاه عالمه طباطبائي -57
هـاي    دانـشگاه در دوره   -3. صورت محـدود واگـذار خواهـد شـد          ها به    خوابگاه خودگردان با در نظر گرفتن اولويت       -2. استمعذور  به دانشجويان    يخوابگاهخدمات    اين دانشگاه از واگذاري هرگونه     -1

 .كند ريزي مي هاي رفع اشكال برنامه معذور است و صرفاً بر مبناي شركت در كالس... فاهي از جمله خوابگاه، وسيله اياب و ذهاب و حضوري از ارائه هرگونه امكانات ر نيمه
 :دانشگاه علم و صنعت ايران -58

  .باشد مي )شبانه(نوبت دوم دوره  كليه دانشجويان ايبرخوابگاه هرگونه فاقد ه و براي دانشجويان دوره روزانه بودهلي أفاقد خوابگاه متو نيز  امكانات خوابگاهي براي خواهرانهرگونه اين دانشگاه فاقد 
 :دانشگاه علوم اقتصادي -59

  .رديگ ي عنوان خوابگاه تعلق نمچيشبانه به هدوره  انيبه دانشجو
 :دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -60

 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه
 :ورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهوازدانشگاه علوم كشا -61

 www.ramin.ac.ir:  نشاني اينترنتي.باشد  فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي و كيلومتري اهواز قرار دارد35در اين دانشگاه 
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -62

 .باشد اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي
 :اورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كش -63

 .باشد مي اني دانشجوراي بيخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  چگونهي هاين دانشگاه
 :دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار -64

نـام    موافقت كتبي ارگان مربوطه با ادامه تحـصيل آنـان در هنگـام ثبـت    اند، ارائه ها بوده ها و يا سازمان  در خصوص پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد كه در دوره كارشناسي بورسيه و متعهد به ارگان     -1
 در خـصوص دانـشجويان مجـرد نيـز بـه دليـل          -4. باشـد    دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي متأهلي مـي        -3. باشد  شدگان از اين دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي           انتقال پذيرفته  -2. الزامي است 

 .اهي، دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد؛ اما در حد مقدورات مساعدت خواهد نمودمحدوديت امكانات خوابگ
 :ي خرمشهريدانشگاه علوم و فنون دريا -65

  .گيرد خوابگاه تعلق نمي) شبانه( به دانشجويان نوبت دوم -2.  اين دانشگاه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه ندارد-1
 :سي مشهددانشگاه فردو -66

 .دنموتحصيلي واگذار خواهد  به دانشجويان روزانه نيز، خوابگاه بر اساس اولويت حداكثر به مدت دو سال باشد و معذور مي) شبانه(نوبت دوم دوره انشگاه فردوسي مشهد از ارائه خوابگاه به دانشجويان د
  .باشد صندوق رفاه دانشجويان قابل پرداخت مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي ، صرفاً)شبانه (هاي نوبت دوم  دوره وام به دانشجويانضمناً. باشد هلين ميأدانشگاه فاقد خوابگاه متاين 

 :دانشگاه قم -67
ده و رعايـت حجـاب بـراي خـواهران     ها به صورت تفكيك جنسيتي مرد و زن بو  نظام آموزشي اين دانشگاه براي كليه رشته-2 .خصوص ارائه خوابگاه دانشجويي ندارددر هيچ تعهدي  اين دانشگاه    -1

  .الزامي است
 :دانشگاه كاشان -68

 . باشد و در واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه نيز محدوديت دارد مي) شبانه(اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي و رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم 
 :ـ گرگاندانشگاه گلستان  -69

اجـاره بهـاي    هاي خـودگردان و اسـتيجاري بـا پرداخـت     توانند از امكانات خوابگاه باشد و در صورت وجود ظرفيت تعداد محدودي از دانشجويان مي امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه فاقد هرگونه -1
  www.gu.ac.ir:      نشاني اينترنتي0171-2322806: دورنگارتلفن و           49138-15759: كد پستي  155: صندوق پستي. گرگان، خيابان شهيد بهشتي:  آدرس-2. مند گردند مصوب بهره

 :دانشگاه گيالن ـ رشت -70
 عـصر  صـبح و   درالملـل     و بـين  شبانه   ،روزانههاي آموزشي دوره     كالس -2. باشد  با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي در سال تحصيلي جديد، واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمي                 -1

الملـل    يـا بـين   دانشجوي دوره شـبانه      -4. گيرد ها در اولين نيمسال تحصيل مورد بررسي قرار نمي          دانشگاه و ساير دانشگاه   اين  شدگان    و ميهمان پذيرفته   ، مرخصي درخواست انتقال  -3. شود يتشكيل م 
 . پژوهشي دوره الزامي است اي آموزشي وه تمامي فعاليت وي در حضور وبوده كليه مراحل تحصيل تمام وقت  همانند دانشجوي دوره روزانه در

 :آباد دانشگاه لرستان ـ خرم -71
  .هيچگونه تعهدي در خصوص ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارداين دانشگاه 

 :دانشگاه مازندران ـ بابلسر -72
  .باشد ميي خوابگاهاين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات 

 :دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل -73
 .را در طول دوران تحصيل ندارد) شبانه(هاي روزانه و نوبت دوم   هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و خواهران بوده و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دورهفاقداين دانشگاه 

 :دانشگاه مراغه -74
 .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه

 :دانشگاه مالير -75
 .باشد صورت خودگردان مي  دانشگاه بهخوابگاه اين

 :دانشگاه هرمزگان -76
  .باشد ي ميخوابگاه دانشجويهرمزگان فاقد دانشگاه 

 :دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز -77
 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه

 :دانشگاه هنر اصفهان -78
  .باشد مي  دولتيخوابگاهفاقد  اين دانشگاه

 :دانشگاه هنر تهران -79
بـر اسـاس   و هـاي مجـردي    با توجه به ظرفيـت خوابگـاه   -3. نداردرا  ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس امكان دانشگاه -2. باشد  محل تحصيل بر اساس رشته تهران و كرج مي        -1

دانـشگاه   -4 .گيـرد  ضمناً به دانشجويان سنواتي خوابگاه تعلق نمي  )  ترم 4حداكثر در    (قر خواهند شد  هاي تهران و كرج مست     رشته و محل تحصيل در خوابگاه     نوع   دانشجويان روزانه با عنايت به       ،اولويت
 ،شوند ميشي  آموز دانشجويان روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه             -6 . ندارد )شبانه(نوبت دوم   كان دانشجويان دوره     دانشگاه تعهدي براي اس    -5. باشد  ميهلي  أفاقد خوابگاه مت  

از دانـشجويان  ي  با توجه به اينكه تعـداد -8. باشند  موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي دانشجويان-7 .بايست پرداخت نمايند نياز را مي هزينه دروس پيش 
 نـشاني اينترنتـي   -9. شـود  از نيمـسال بهمـن شـروع مـي    )  واحـد 12تا  ( شروع به تحصيل آنان با اخذ دروس جبراني          شوند بر اساس نظر گروه،      فته مي  مدرك كارشناسي پذير   هاي غيرمرتبط با    در رشته 
 www.art.ac.ir: دانشگاه

 :دانشگاه ياسوج -80
  .گيرد گاه خودگردان تعلق مي به دانشجويان شبانه در مدت مجاز تحصيل خواب-2. گيرد  به دانشجويان روزانه در مدت مجاز تحصيل خوابگاه ملكي دانشگاه تعلق مي-1

 :العظمي حايري ـ ميبد... ا مجتمع آموزش عالي آيت -81
  .باشد  حجاب خواهران در اين مجتمع چادر مي-2. گيرد  در اين مجتمع به دانشجويان خوابگاه تعلق مي-1

 :مجتمع آموزش عالي اردكان -82
: بـه پايگـاه الكترونيكـي مجتمـع بـه نـشاني      نـام   هزينه خوابگـاه و زمـان ثبـت    داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر از -2. يدنما  اين مجتمع براي خواهران غيربومي خوابگاه خودگردان فراهم مي   -1

www.ardakan.ac.ir 89517-97886: دپستيك     .48اردكان ـ بلوار شهيد بهشتي ـ جنب مهمانسراي جهانگردي ـ پالك :  آدرس-3. مراجعه نمايند      
    0352-7248384:        دورنگار7248170-2: تلفن

 :مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان -83
از محـل خـدمت خـود مرخـصي         پذير است كه بتوانند در كل مدت تحصيل،           هاي دولتي و غيردولتي در اين مركز، در صورتي امكان           نام داوطلبان شاغل يا متعهد به آموزش و پرورش و ديگر ارگان             ثبت

  .نام نخواهند شد بديهي است در غير اين صورت به هيچ عنوان ثبت. تحصيلي اخذ نمايند
 : ـ مشهد)ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا -84

ين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران    اعتقاد و باور به د-1. باشند وابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي      ) ع(دانشگاه امام رضا  
 دارا بودن حجاب كامل اسالمي و پرهيز از هرگونه پوشش اسالمي نامناسب در محيط مقدس دانشگاه و رعايت عفت عمومي براي خواهران           -2. بندي به احكام اسالم     به ويژه واليت مطلقه فقيه و پاي      

. آموختگان  اعطاي دانشنامه رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -4. باشد  وابگاه فقط براي خواهران با هزينه شخصي و زير نظر حوزه معاونت فرهنگي مي              تأمين خ  -3. و برادران 
 www.imamreza.ac.ir: اينترنتي نشاني  91735-553:  صندوق پستي  0511-8448620-30: تلفن  .خيابان اسرار،  خيابان دانشگاه،مشهد:  آدرس-5

 : اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ -85
هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  نامه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين-2.  رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است            -1

علوم، تحقيقات و فناوري     توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت         دانشجويان براي پرداخت شهريه مي     -4 . دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود        -3.  نمايد و دانشگاه را رعايت   
  .ت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد     درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسار-5 .استفاده نمايند) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه     (
   031-6816767:  دورنگار 6816760-6: شماره تلفن    35296-81797: كد پستي . نبش خيابان فرشته،بلوار بهشت،  شهر بهارستان،اصفهان :دانشگاه 1مجتمع  آدرس -6

  www.shbu.ac.ir: آدرس اينترنتي
 :آملـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -86

  .مراجعه نمايندقسمت تحصيالت تكميلي  www.shomal.ac.ir: نشانيبه نام  ز زمان و مدارك الزم جهت ثبتا اطالعبراي  شدگان پذيرفته



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  180صفحه   ها پيوست
  

  : وابسته به جهاد دانشگاهي) غيردولتي و غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ  - 87
 داوطلبان ممتاز آزمون    -1 :شرايط اختصاصي ) ب .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد        -2.  رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران           -1 :شرايط عمومي ) فال

ته مطالعات فرهنگي كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنـگ انتخـاب نماينـد از مزيـت تحـصيل      هاي تحصيلي دانشگاه به جز رش در كليه رشته) 30 تا  1هاي    حائزين رتبه (تحصيالت تكميلي   
زيـست   با عنايت بـه اينكـه رشـته    -2. باشد رشته مطالعات فرهنگي شامل استفاده از مزيت تحصيل رايگان نمي     : تبصره. مند خواهند شد    آشتياني بهره   رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي      

هـاي دانـشجويان مـستعد بـراي انجـام        مندي از توانمنـدي     هاي پژوهشي پژوهشگاه رويان و به منظور بهره         شود، با توجه به اهميت طرح        علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان انجام مي        -شناسي  
 دانشجويان -3.  علوم جانوري الزامي است  -شناسي   در مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته زيست       17 كل   هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل       هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلول         پروژه

. برخوردار خواهند شد برابر شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي، از تخفيف در شهريه   2كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، حداكثر تا                      
. هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شـد  هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده   آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت           دانش -4
و مهندسـي مـالي بـا    ) صـنايع (شناسي علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان، رشـته مهندسـي صـنايع     رس، رشته زيست مطالعات فرهنگي با همكاري دانشگاه تربيت مد  - رشته علوم اجتماعي   -5

 علوم جـانوري  شناسي دار پژوهشي در رشته زيست محورهاي فعال و اولويت:  محورهاي پژوهشي -6. شود  همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي و رشته پژوهش هنر با همكاري دانشگاه هنر برگزار مي             
گيري با معيارهـاي چندگانـه در رشـته     يابي تسهيالت و تصميم زنجيره تأمين، مكان:  درماني و در رشته مهندسي صنايع شامل هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و سلول      شناسي سلول   زيست: عبارتند از 

MBAالذكر انتخاب نمايند هاي پژوهشي فوق نامه خود را در چهارچوب محورها و اولويت توانند پايان اسي ارشد مي دانشجويان كارشن-7. توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط:  عبارتند از.  
 www.usc.ac.ir: رساني   آدرس پايگاه اطالع021-44214750:    نمابر44238171-5: تلفن

 : ـ بابلدانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -88
  0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن.          734 يپست صندوقي ـ  آزادبانياخي ـ  طبرسخي شيابانخ ـ بابل

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آباداني و توسعه روستاها ـ همدان -89
تواننـد از   ي مـ انيدانـشجو  -2.  منظـور خواهـد شـد   فيـ  تخفيقبل مسالي ثابت نهي از شهر درصد5  و 10 ،15 بي به ترتيلي تحصسمالي هر نانيدر پا)  اول تا سوميها رتبه(  ممتازاني دانشجوي برا -1

 از طـرف  يي مـواد غـذا   هي سـهم  نيمأسسه در صورت ت   ؤ م -3.  الزم را در حد امكان انجام خواهد داد        يها يسسه هماهنگ ؤ و م  ندي استفاده نما  ، است ي مقامات استان  دأيي خودگردان كه مورد ت    يها خوابگاه
 يهـا  مـسال ي ثابـت ن   هي مكلف است طبق مقررات شـهر      ،سسه انصراف دهد  ؤ م ني در ا  لي از تحص  لي چنانچه دانشجو به هر دل     -4. دارد ي تمام شده ارائه م    نهي اخذ هز   گرم با  ي وعده غذا  كيوزارت علوم   

 جهت موارد فوق   ي و فناور  قاتي تحق ، بر اساس مقررات وزرات علوم     يي سرانه دانشجو  نهي هز نينام و همچن    ثبت نهي هز ،ها ستمي ارتقاء س  ي، دروس عمل  ي، مواد مصرف  نهي هز -5. ديمانده را پرداخت نما   يباق
،  جهـاد دانيـ م همـدان،  : آدرس-7. نـد ي مراجعـه نما www.atr.ac.ir :ي به نـشان مؤسسه ينترنتي اتي به ساشتريتوانند جهت كسب اطالعات ب    ي داوطلبان م  -6. باشد ي م انيبرنامه به عهده دانشجو   

  0811-8232090-1 :تلفن.  وانيكوچه ك، چهارراه عارف
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار -90

  .شود ي داده نمي و مهماني انتقالاني به دانشجو-2 . بعد برخوردار خواهد بودمسالي در نهي شهرفي از تخفمسالي رتبه اول تا سوم هر ناني دانشجو-1
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد ـ دماوند -91

  .باشد واهران در تهران و محل تحصيل برادران در شهرستان دماوند ميحل تحصيل خم
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه -92

 قلحـدا ( توجه به معدل ترم قبل       ، با پذيرفته شدگان بومي  در طول تحصيل     -2. خواهند بود  از پرداخت شهريه معاف      800 و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از          500با رتبه بهتر از      پذيرفته شدگان    -1
 در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبـل  -3). دانشجويان دوره% 10حداكثر (توانند از معافيت پرداخت شهريه استفاده نمايند          ، مي و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره       ) 18

التحصيالن بسيار توانمنـد بـراي        هدف مؤسسه تربيت فارغ    -4 ).دانشجويان دوره % 20حداكثر  (توانند از معافيت پرداخت شهريه استفاده نمايند          ه، مي و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دور       ) 17حداقل  (
 بـه هـيچ وجـه مناسـب حـال           الـذ . اي جـدي اسـت    هـ   برنامه درسي اين مؤسسه بسيار جدي و سنگين بوده و همراه با پروژه            .  كشور و مخصوصاً صنعت نوپاي ميكروالكترونيك است       hi-techصنايع  

. 174، نرسيده به چهارراه برق، روبروي بانك اقتصاد نـوين، پـالك             )دانشكده(اروميه، بلوار شهيد بهشتي     :  آدرس -5. دانشجويان شاغل يا آنهايي كه در تحصيل آنها وقفه طوالني رخ داده است، نيست             
  .نماييد مراجعه www.urmia-graduate-institute.com: ه سايت مؤسسه به نشانيات بيشتر ببراي كسب اطالع داوطلبان 0441-3451989: تلفكس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز ـ قزوين -93
  www.alborzq.ac.ir:   نشاني اينترنتي0282-2574044-5 : دورنگار2577190-9 :تلفن. شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين ،قزوين: آدرس

 :ـ يزد) ع(ش عالي غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه آموز -94
  خـود در يشيـ  كه رتبه كل آنها در گروه آزما       ي شدگان رفتهيپذ -2 .شوند يبرخوردار م % 50تا سقف    )ريثابت و متغ  ( هي شهر تيترم از معاف   در هر   هر رشته،  ي و ورزش  يفرهنگ ،يعلم  ممتاز انيدانشجو -1
 نه،ي هز افتي خوابگاه خودگردان با در    ي متقاض اني دانشجو هي كل يبرا -3 . معاف خواهند شد   ليص در كل دوره تح    ري ثابت و متغ   هي از پرداخت شهر   طي شرا ري سا تيرعا با باشند، ي قبول شدگان م   يباال 5%
  0351-8281200-4:  تلفن.   لوار جواد، ب اشرفدانيبلوار شهي،  اطلسدانيم، زد ي:آدرس -4 . خواهد شدنيتأم

 :اعي بهاران ـ گرگانمؤسسه آموزش عالي غيرانتف -95
 ييتواننـد از وام دانـشجو   ي به بعـد مـ  يلي از ترم دوم تحصانيدانشجو -2.  خواهد شدي همكارزي پسر ناني اسكان دانشجوي دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برا    اني دانشجو يبرا -1

 از  هي شـهر  افـت ي معتبـر عـالوه بـر در       يبه فرزندان و همسران شاهد با ارائه گـواه         -4. ندي استفاده نما  هي شهر فيتوانند از تخف   ي م ي كشور ي ممتاز و كسب مقام ورزش     انيبه دانشجو  -3. ندياستفاده نما 
.  خواهند شدردارسسه برخو ؤ م ي مصوبات داخل   برابر يا ژهي و ياي از مزا  ،باشد 5000 ري ز ي كه رتبه آنان در كنكور سراسر      يانيدانشجو -5. مند شوند   بهره زي ن هي شهر فيتوانند از تخف   ي مربوطه م  يها ارگان

 يسـاختمان آموزشـ   *  0171-2251606-10 :تلفـن    4916694187 :يكدپـست    . ، جنب اتاق تعـاون    6ي   مالقات ،ي مالقات داني م ،ي بهشت دي شه ابانيخ گلستان، گرگان،  :يساختمان مركز : درس آ -6
  0171-3337723-3357885-3350114: تلفن 4915625866: ي كد پست.   استان گلستاني كشاورزقاتي تحقز مركي روبرو،يكاشان اباني خيگلستان، گرگان، ابتدا ):جهت مراجعه و ثبت نام(

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار -96
 تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات بـراي  -2 .برخوردار خواهند شد  درصد30 و40 و50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين  دانشجويان رتبه اول تا-1

     0112-5667240:       دورنگار5667241-3تلفن .   جهاد ، خيابان)ره(مازندران، فردونكنار، خيابان امام خميني:  آدرس-3. پذير است خوابگاه خودگردان امكان معرفي به
   www.heip.ac.ir :نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك - 97
سسه فاقـد هرگونـه امكانـات    ؤ اين م-2 .بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود     ) هاي اول تا سوم هر رشته      رتبه( دانشجويان ممتاز    -1

 از  مؤسـسه  دانـشجويان ايـن      -4. باشـد  اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي            الي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابر        آموزش ع  مؤسسه -3 .باشد خوابگاهي مي 
   53894-37718:  كدپستي.  گ، خيابان فرهن)عج( ساوه، شهر پرندك، خيابان وليعصر- آزاد راه تهران 60كيلومتر : آدرس -5. مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد

  0256-5284331و   5284333و  021-88212140: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويش ـ قم  - 98

   0251-2855011-15 :تلفن   37195-1383 :يصندوق پست.   11 كوچه شماره ن،ي بعد از پمپ بنزر،ي بلوار غدن،ي بلوار محمداميانتها، قم :آدرس
  www.pooyesh.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان - 99
 مهيـا بـودن   -3.  داشتن خوابگاه براي دختران و پـسران -2. منظور خواهد شد شوند كه در نيمسال بعد  درصد تخفيف در شهريه ثابت همان نيمسال برخوردار مي30رشته   دانشجويان رتبه اول هر-1

 هـاي مربـوط بـه دوره     دانشجو موظف است در صورت انتقال يا انصراف كليه هزينـه -5.مندي از محيطي شاداب و فضايي آرام جهت تحصيل  بهره-4. نتقال دانشجويانذهاب جهت ا سرويس اياب و
  0372-3243244-8: تلفن.     جاده خمين 2گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر :  آدرس-6. تحصيلي را تا پايان دوره پرداخت نمايد

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تابران ـ مشهد - 100
از جمله خوابگـاه تـابران بـه    (داراي مجوز رسمي   هاي  اين مؤسسه با خوابگاه    -2 .دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات هيأت مؤسس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد                  -1

هاي ممتاز علمي، فرهنگي      دانشجوياني كه مقام   -4. باشند  كليه فرزندان شاهد، جانباز و ايثارگر طبق مقررات از مزاياي قانوني برخوردار مي             -3. ده است قرارداد منعقد نمو   )صورت مشاركتي و خودگردان   
:  آدرس -6. مان بهزيـستي از تخفيـف برخـوردار خواهنـد شـد           و سـاز  ) ره( دانشجويان واجد شرايط تحت پوشش كميته امداد امام خميني         -5. و ورزشي كسب كنند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد         

  91895-397: صندوق پستي       91897-13113: كد پستي    .11  پالك،60/4 شريعتي خيابان ،60 شريعتي ،بلوار شريعتي، آباد  قاسم،مشهد
  www.tabaran.ac.ir: نشاني اينترنتي   0511-5227223:  دورنگار5227219 و 5227215-7: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان قزوين - 101
 سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بـالعكس بـا اخـذ    -2 .خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود    ) براي برادران در صورت امكان    (مؤسسهشده در     براي خواهران پذيرفته   مؤسسهاين   -1

اعطاي تخفيف ويژه براي شاگردان رتبه اول تا سوم هـر   -4. با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح) همسر و فرزندان آنها( تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان          اعطاي -3. گردد هزينه فراهم مي  
:  نــشاني اينترنتــي0282-5223125-5222547 :تلفــن  34817-46417 :كدپــستي . بهمــن شــمالي22، خيابــان )ره(تاكــستان، خيابــان امــام خمينــي : آدرس-4. رشــته و اعمــال آن در تــرم بعــد

ir.www.takestan.ac  
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تعالي ـ قم - 102

 موظفند واحدهاي قرآن مجيـد، كـه    دانشجويان غير از رشته تربيت معلم قران كريم-2. گردند شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول برخوردار مي% 10مجيد با ارائه مدرك از   حافظان و قاريان قرآن-1
 داوطلبـان الزم اسـت بـه ديـن مبـين            -3.نمره اين واحدها در معدل نيمسال مربوطه و معدل كل محاسبه خواهد شد            . شود را بگذرانند    از طرف مؤسسه بعنوان دروس پيشنياز و بصورت رايگان ارائه مي          

و عدم استفاده از آرايش براي كليه خواهران الزامي است و بـرادران دانـشجو موظـف بـه رعايـت      ) چادر مشكي( استفاده از حجاب برتر -4. داشته باشند اسالم و اصل واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي
هاي اول تـا سـوم در هـر نيمـسال از      ان رتبه دانشجوي-5. تحصيل جلوگيري بعمل آورد نام آنان در هر مرحله از تواند از ثبت باشد در غير اينصورت مؤسسه مي مي) چهره و لباس مناسب(ظواهر شرعي 

هـاي ايـن     كليـه كـالس  -7. گردنـد  شود معرفي مي  دانشجويان جهت استفاده از خوابگاه به بخش خصوصي كه بصورت خودگردان اداره مي    -6. گردند  تخفيف مصوب براي نيمسال بعدي برخوردار مي      
: نـشاني اينترنتـي       0251-7838811:   دورنگـار 7833301-2 : تلفـن   .، سـاختمان شـفيعه  1، كـوي  )شـهر  دور(شـهيد فـاطمي   قـم، خيابـان   :  آدرس-8. شـود  مؤسسه در طول هفتـه برگـزار مـي   

www.taali.ir  
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توس ـ مشهد - 103

 وام  اني بـه دانـشجو    يلي در هـر تـرم تحـص       -2 . برخوردار خواهند بود   يي دانشجو مهي ب ياي از مزا  اني دانشجو -2 .شوند ي م ي معرف ،ي مجوز رسم  ي دارا ي خصوص يها  به خوابگاه  يربومي غ انيدانشجو -1
: اداره آمـوزش   تلفـن      8837077: تلفـن    .10 و   8 پـالك    ،2 هيهاشـم ،  هيبلـوار هاشـم   ،   آبـاد  ليـ  وك ار بلـو  ،مـشهد :  آدرس -3 .رديگ يتعلق م ) بودجه از طرف صندوق رفاه     صيدر صورت تخص   (هيشهر

  www.toos.ac.ir: ينترنتي اينشان 8837650-0511
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  ها پيوست  181صفحه   ها پيوست
  

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر - 104
  طبق ضـوابط وزارت     دانشجويان در طول مدت تحصيل از وام صندوق رفاه دانشجويان          -2. شود  دانشجويي در طول مدت تحصيل با پرداخت هزينه توسط دانشجو واگذار مي             به دانشجويان خوابگاه   -1

 به دانشجويان يك نوبت غـذا در سـلف سـرويس بـا نـرخ      -4. بود  دانشجويان رتبه اول تا سوم در طول تحصيل از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند-3. باشند علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي
  0532-8250800-5: ن تلف9671697714: صندوق پستي.  كاشمر، بلوار سيدمرتضي، روبروي پمپ بنزين: آدرس-6. استمهيا ) با پرداخت هزينه( سرويس اياب و ذهاب -5. گردد دانشجويي ارائه مي

 :كرمانشاهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  - 105
  0831-8253811 :تلفن    .ي جهاد دانشگاهاباني خ، بهمن22 سه راه ي، بهشتدي بلوار شه،كرمانشاه: آدرس

 : عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزدمؤسسه آموزش - 106
  .شهريه برخوردار خواهند شد نامه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند از تخفيف ويژه در هاي تحقيقاتي در طول دوره تحصيل خود و يا پايان دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه

 :دمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خاوران ـ مشه - 107
 در صورت تأمين مواد اوليه از طريق صندوق رفـاه دانـشجويان   -2. نمايد الزم را مي  جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاريدانشجوييتأمين خوابگاه   اين مؤسسه به منظور-1

هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه   پيگيريمؤسسه اين -3. گردد توزيع مي اي  قيمت يارانهو فناوري براي دانشجويان يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس مؤسسه با وزارت علوم، تحقيقات
 ر شهيد، بلوار سردا)ع(آباد، بزرگراه امام علي مشهد، قاسم:  آدرس-4. بعمل خواهد آورد جهت دانشجويان را از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تحصيلي و وام دانشجويي

   www.khi.ac.ir :نشانيمؤسسه به اينترنتي اطالعات بيشتر در سايت  * 0511-5230690-4:   تلفن12/4، فالحي )تربيت شمالي(رفيعي 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد - 108

 18و يا داراي ميانگين معدل   ( در مقطع كارشناسي پيوسته      17 به قبول شدگان داراي معدل       -2 . رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خواهران، الزامي است              -1
 معرفي بـه    -3. شود   درصد تخفيف شهريه ثابت و در طول تحصيل نيز براي دانشجويان ممتاز، تخفيف شهريه در نظر گرفته مي                  50در اولين نيمسال تحصيلي     ) در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته     

 به دانـشجويان بـسيجي فعـال بـا معرفـي            -4. شود  هاي خودگردان براي خواهران و برادران و استفاده از وام شهريه و ساير خدمات رفاهي، در اولويت براي دانشجويان ارشد، در نظر گرفته مي                         خوابگاه
  .گردد  نيمسال تحصيلي، اعمال مي4مناطق مقاومت بسيج سراسر كشور، تخفيف شهريه براي مدت 

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر - 109
   www.kherad.ac.ir :نشاني اينترنتي

 :مشهدـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام  - 110
 داده مؤسسه نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشجويان دريك نوبت، غذا با  به-2.  نفر500 با ظرفيت مؤسسههاي متعلق به  در خوابگاه) با اخذ هزينه(دانشجويان دختر   تأمين خوابگاه براي كليه-1

. باشـد   پذيرش رشته رياضي محض، در دو شاخه آناليز و جبـر مـي      -5.  كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهن دشد         -4. توانند از وام شهريه برخوردار شوند        دانشجويان مي  -3. شود  مي
زمانبندي اعالم شده  مراجعه حضوري قبل از شروع ترم براساس) ب khayyam.ac.ir  :مراجعه به وبگاه نام الكترونيكي از طريق ثبت) الف: شود  ميشدگان طي دو مرحله انجام نام پذيرفته  ثبت-6

  0511-6640233-6635777-6621777: تلفن.  1آباد، شهرك لشكر، فالحي  مشهد، قاسم:  نشاني-7. در وبگاه جهت تحويل و تاييد مدارك الزم
 :پژوهان ـ اصفهان سه آموزش عالي غيرانتفاعي دانشمؤس - 111

 ي و فناورقاتي مصوب وزارت علوم، تحقيها نامه ني مقررات و آئهيدانشجو موظف است كل -2 . استي الزاماني دانشجوهي كل ي شده برا  نيي و پوشش مناسب طبق ضوابط تع      ي شئونات اسالم  تي رعا -1
 ي در مؤسـسه و خوابگـاه خـودگرادان بـرا          يي دانشجو يامكان استفاده از سالن غذاخور     -4. اشدب ي م ي و فناور  قاتيسه مطابق مصوبات وزارت علوم، تحق      مؤس ني ا هيشهر -3. دي نما تيو مؤسسه را رعا   

در صـورت   (ي   و فنـاور   قاتي رفاه وزارت علوم، تحق     صندوق قي از طر  هي مناسب جهت پرداخت وام شهر     التيارائه تسه  -5.  است ريپذ  مربوطه امكان  نهي با پرداخت هز   ي دختر و پسر شهرستان    انيدانشجو
ـ  ي و ورزشـ ي هنر،ي فرهنگ،ي علم يها  رقابت اي كه در مسابقات     يانيدانشجو -7.  برخوردار خواهند شد   يي دانشجو مهي ب ياي از مزا  انيدانشجو -6).  از طرف صندوق رفاه    ودجه ب نييتع  ايـ  ي در سـطح مل

 پرداخت ي و فناورقاتي است خسارت وارده به مؤسسه را طبق ضوابط وزارت علوم، تحق      فموظ دانشجو در صورت انصراف،   -8.  بهره مند خواهند شد    ژهي و في حائز رتبه اول تا سوم گردند از تخف        ياستان
  . تجارت  بانك ي طبقه فوقان  ،110 ساختمان   ،ادانا و سپهساالر   حدفاصل چهارراه آپ   ، سجاد اباني خ ،اصفهان: آدرس -10.  را ندارد  گري د ي آموزش عال  مؤسسات ري به سا  ي برنامه انتقال  مؤسسه نيا -9 .دينما

   www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني اينترنتي    0311-6410566 :دورنگار       6410560-5: تلفن    816551475: يصندوق پست       8165755913 :يكدپست
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان - 112

 بلـوار  ، كـاج دانيـ  م،جـان ياله: آدرس -4 .رديـ گ ي تعلق مهي شهرفي اول هر سال تخف  يها  به رتبه  -3. مؤسسهخوابگاه خودگردان تحت نظارت      -2 . گرم ي وعده غذا  كي  و    سيروداشتن سلف س   -1
  0141-2234781  فاكس   2245500 تلفن.     90 پالك ي، مطهرديشه

 :انمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفه - 113
 فيـ  تخف-5 .ي علميها انجمن -4 .يي دانشجوجي بسي فرهنگيها تي فعال-3 . فوق برنامهي آموزشيها  دورهي برگزار-2 .باشد  مييورزشگاه اختصاصو  مجهز يسالن غذا خور اين مؤسسه داراي  -1

  .باشند ي ممؤسسه در يراني اي بر فرهنگ اسالمي مبتني شئونات اسالمتي موظف به رعااني دانشجوهي كل-7.  رفت و برگشتسي سرو-6 .ثارگري ممتاز و شاهد و ااني دانشجوي براهيشهر
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رجا ـ قزوين - 114

نظـر گرفتـه      در يا ژهيـ  و فيـ  تخف يشور و كـ   يي ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجو      ي برا -2 .شود ي داده م  يا ژهي و في تخف مسالي ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر ن         اني به دانشجو  -1
  .للالم نيجنب خوابگاه دانشگاه ب ،اني نوروزاباني خ،ينيخم  بلوار امام،نيقزو: آدرس -4 .باشد  به تهران و كرج همه روزه فراهم ميمؤسسهاز محل  سرويس اياب و ذهاب -3 .شود يم

  www.raja.ac.ir:   سايت اينترنتي 0281-3677105 : فاكس   3677106-10: تلفن      341451177: ي پستصندوق    
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن - 115

دانشجويان دختر به خوابگـاه خـودگردان تحـت نظـر      -3 .گردد ه سرو ميمؤسسحداقل يك وعده غذاي گرم در محل       -2 .گيرد  به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه تعلق مي       مؤسسه برابر مصوبات    -1
  0192-4235561-3: تلفن     .318پالك، )مخابرات ( خيابان شهيد پورتقي،تنكابن :آدرس -4 .گردند معرفي مي مؤسسه
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اي دريافـت   هاي اول تا سوم را كسب نماينـد جـوايز ويـژه    سسات آموزش عالي كشور مقامؤها و م ول مدت تحصيل در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي دانشگاهدانشجوياني كه در ط    -5. خواهند شد 
  0241-5260172: دورنگار    5257757 – 5254441: فنتل    . كوروشمارستاني بي روبرو، شهرك پونكي، انتظاميروي ني روبرو، بهمن22بزرگراه ، جي بسدانيم، زنجان:  آدرس-6. خواهند نمود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري - 117
  .گردند در اين مؤسسه خوابگاه بصورت خودگردان بوده و داوطلبان جهت استفاده از خوابگاه با شرايط مطلوب معرفي مي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سبز ـ آمل - 118
 درصـد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد تخفيـف داده       10 و 20، 30 هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيـب    به دانشجويان رتبه   -2 .باشد هاي خودگردان براي دانشجويان دختر مي      وابگاه اين مؤسسه داراي خ    -1
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 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  183صفحه   ها پيوست
  

   : شرايط خاص عالي داراي   آموزش سساتؤمها و  دانشگاه و  دهنده  بورس هاي  ارگان شرايط و ضوابط اختصاصي) ح
     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش سساتؤمها و  دانشگاه و  دهنده  بورس يها ارگان   تحصيلي هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ح-1
  دفترچـه   در  منـدرج   تحـصيلي  هـاي  كد رشـته  از  يك ، در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش مؤسساتها و  دانشگاهيا  و ها ارگان ها يا ها يا سازمان   وزارتخانه  ورسيه ب  متقاضيان -1

   آزمون 2   و شماره  1   شماره  راهنماي  هاي   در دفترچه   مندرج   صاصي و اخت    شرايط عمومي    بر دارا بودن     عالوه ، آزموناين  ) 2دفترچه شماره   (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي
  بـورس    و يـا ارگـان       يـا سـازمان      وزارتخانه  اختصاصي  و  شرايط و ضوابط عمومي    ، بايد واجد  1391  سال)   داخل   ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت  ورودي

 .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي عالي   آموزش  مؤسسات  و همچنين دهنده 
ذيـربط     هـاي  محل   كد رشته  از    يك  در هر    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   مؤسسات   و همچنين   دهنده   بورس  هاي  ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  ضوابط اختصاصي  و شرايط -2

   دقيـق  مطالعـه   از   پـس   شـود كـه      مـي   ها توصيه    رشته   اينگونه   انتخاب  مند به    عالقه   امتحاني  هاي   از كد رشته    يك  هر  ان داوطلب   و به    است   شده   اعالم ذيالً   داوطلبان   اطالع  براي
   پـذيرش  جود ظرفيت و و بودن مند  عالقه  ذيربط، در صورت  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش يا مؤسسات   و  دهنده   بورس  ، سازمان، ارگان     وزارتخانه  شرايط و ضوابط اختصاصي   

 نماينـد     اقدام   امتحاني   رشته  مربوط به    هاي  محل  كد رشته   ، از بين     محل كد رشته  2 حداكثر     انتخاب   به   مربوط، نسبت    امتحاني   در رشته    شرايط خاص    و داراي    بورسيه  دانشجوي
   انتخـاب    در فـرم     عالقـه    تقدم  ترتيب    به  امتحاني    از رشته    انتخابي  هاي  كد رشته  ساير     همراه  را به ) ز مجا   محل  كد رشته  2حداكثر   (  انتخابي  هاي  محل   يا رشته    محل  كد رشته و  

 . اينترنتي درج نمايند رشته
 :ممه   خيلي تذكرات -3

 تغيير و يا      قابل  عنوان    هيچ  بهپايان مهلت مقرر     از    پس   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   در فرم    پس از درج     انتخابي  هاي  محل  كد رشته    باشد كه    داشته  توجه  بايد  داوطلب هر -1-3
  .  نيست تعويض

 مـورد   گـزينش    و ديگـر مراحـل   ، معاينه  در مصاحبه  منظور شركت  به  محل  كد رشته  دو     حداكثر براي    واجد شرايط بودن    صورت  در   باشد كه    داشته   بايد توجه   داوطلب هر -2-3
 . خواهد شد معرفي نمره الزم حد نصاببه شرط كسب   بورسيه يا  و  شرايط خاص  داراي هاي  محل  يا رشته محل  كد رشته  لزوم

دو   در هـر    ، چنانچه   تيدريافاوليه     كارنامه   به  اند و با توجه      نموده   شركت   امتحاني  كد رشته  در دو    1   شماره   راهنماي  دفترچه   مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن -3-3
  كـد رشـته    2 حـداكثر      انتخاب   مجاز به  اً، منحصر    فوق 2 در بند      شرايط و ضوابط مندرج      مطابق   باشند، همانند ساير داوطلبان     رشته    انتخاب   نيز مجاز به     امتحاني  كد رشته 

  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي محل
الملـل پـذيرش دارنـد از شـرط           ، دانشگاه شاهد و همچنين آن دسته از مؤسساتي كه بـه روش مجـازي يـا بـين                  )ع(هاي امام صادق    صيلي دانشگاه هاي تح   انتخاب كد محل  : تبصره

  .باشد محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي
    شرايط خاص رايو دا   بورسيه هاي  محل  از كد رشته يك  دانشجو در هر  گزينش نحوه) ح-2
  متقاضـي    داوطلبـان  ، از بـين     شرايط خـاص     داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  و   مختلف  هاي   ارگان   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  بر اساس     امتحاني  هاي  كد رشته  از    يك در هر  -1

  شدگان   معرفي   اسامي  فهرستاطالعيه سازمان در رابطه با زمان اعالم        ،  ) مجاز   محل   كد رشته  2كثر  حدا (  انتخابي  هاي   از كد رشته    يك  در هر    امتحاني   نمرات   به  مربوط، با توجه  
 و همچنـين از   23/3/1391دوشنبه مـورخ    روز  پيك سنجش    و در      استخراج   گزينش   و ديگر مراحل    ، معاينه    در مصاحبه   منظور شركت     به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته   در اينگونه 
  .  خواهد شد اعالمايت اينترنتي اين سازمان طريق س

   مختلـف    مراحـل    انجـام   شود بـراي     منتشر مي   آنان   فهرست   همراه   به   كه   زماني   برنامه  بر اساس    است   الزم   شرايط خاص   داراي  و   بورسيه  هاي  كد رشته  از    يك  هر  شدگان  معرفي -2
توسـط     شـده    گـزارش    نتيجه  بر اساس    است  بديهي.  نمايند  مراجعه  ذيربط   شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   و يا مؤسسه    دهنده  ورس ب   يا ارگان    يا سازمان    وزارتخانه   به  گزينش

  .د خواهد ش  انجام  نهايي ضوابط ديگر، گزينش  و ساير  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه دهنده بورس  ارگان يا  سازمان  يا وزارتخانه
   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش يا مؤسسات  و دهنده  بورس هاي ارگان و ها ها، سازمان  وزارتخانه ضوابط اختصاصي و  شرايط) ح-3

 :ي اسالم و انقالب)  س(  خميني  امام  پژوهشكده-1 
  :حسن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشند ه برداوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالو: شرايط* 
  .دوي شو انجام فعاليت تحصيلي مانع از شرايط شغلي دانشجو نبايد و باشد نياز به تشخيص پژوهشكده الزامي مي پيش و گذرانيدن واحدهاي كمبود -1
 .ومي پژوهشكدهشدن در مصاحبه علمي و عم پذيرفته -2

ميزان پرداخت وام دانشجويي طبـق روال و مـصوبات صـندوق رفـاه دانـشجويان وزارت علـوم،                    )الف: خواهند بود  داوطلبان در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار        : امتيازات* 
هـاي مجـردي تعطيـل         شـهريور خوابگـاه    15 تيـر تـا      15از   (گرفته شده است   نظر ابگاه در خودوره روزانه    دختر راي كليه دانشجويان مجرد پسر و      ب )ب. بود فناوري خواهد  تحقيقات و 

  .)باشند مي
بندي و تقـدم و تـأخر واگـذاري بـه تـشخيص               با توجه به محدود بودن واحدهاي متأهلي، اولويت       (صورت محدود، واگذار خواهد شد       ههلي فقط به دانشجويان متأهل مرد و ب       أخوابگاه مت  -3

  .)دواهد بوده خكپژوهش
  .گيرد غيرشاغل تعلق ميدوره روزانه كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد و متأهل  -4

  : خواهد بودزيرها به شرح  هر يك از رشتهبراي مواد مصاحبه * 
  .قواعد فقه -4. ح ابن عقيلعربي در حد شر -3 . اصول فقه در حد اصول فقه مظفر-2 .فقه در حد شرح لمعه -1:  رشته فقه و مباني حقوق اسالمي)الف
 .)درك مطلـب  ن وومتـ  قرائت صـحيح از (متون علمي  استفاده از حد انگليسي در  زبان عربي و   -3 ).س(سلوك امام خميني   نامه و  زندگي -2 .فلسفه عرفان و  -1:  رشته عرفان اسالمي   )ب

 ).س(خميني  آثار عرفاني امام -4
  .ايران اسالم و انديشه سياسي در -4. انديشه سياسي غرب -3 .روش تحقيق ولوژي ودمت -2 .اجتماعي ايران معاصر و ت سياسيتاريخ تحوال -1: اسالم  انديشه سياسي در)ج
اجتمـاعي   - سياسـي  انديـشه  نامه و زندگي -3 .اجتماعي ايران معاصر تحوالت سياسي و ها و جريان -2. شناسي انقالب جامعه شناسي سياسي و   جامعه -1: شناسي انقالب اسالمي    امعهج) د

  ).س(امام خميني
  .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

   :علوم شناختي ـ تهرانغيرانتفاعي  پژوهشكده -2
ش دانشجويان اين دوره عالوه بـر حـسن            شرايط و ضوابط اختصاصي پژوهشكده براي پذير       -2. متمركز انجام خواهد شد     صورت نيمه  ههاي تحصيلي اين پژوهشكده ب       پذيرش در رشته   -1

شدگان چنـد    معرفيقبولي در آزمون زبان انگليسي تخصصي و آزمون استعداد و مصاحبه، از بين   شامل  شهرت به تقوي، ايمان، رعايت شئونات اخالقي و اسالمي، عالقه به امور پژوهشي،              
  .باشد برابر ظرفيت مي

 :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -3
  ).هاي كارشناسي رشته اقتصاد دروس اقتصاد در حد سر فصل: مواد مصاحبه(انجام مصاحبه علمي  -2. باشد  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي-1
 :پژوهشگاه هوافضا -4
 لي بـر ادامـه تحـص      ي سازمان مربوطه را مبن    ي است كه در زمان مصاحبه موافقت كتب       ي مرتبط داشته باشند و در صورت اشتغال ضرور        ي سابقه صنعت  ستيبا يرشته م  كد ني ا انيمتقاض -1

 شدگان رفتهي دعوت خواهند شد و پذيحبه اختصاص مصاي براتي كدرشته تا چند برابر ظرفني ااني متقاض-3. رديگ ي مرد صورت ماني متقاضني دانشجو صرفاً از ب رشي پذ -2. نديكسب نما 
 مربوطـه موظـف بـه گذرانـدن     ي گـروه آموزشـ  صي و بـه تـشخ  ي دوره كارشناسيلي به تناسب رشته تحصشدگان رفتهي پذ-4. دي خواهند گردنيي بر اساس نمره آزمون و مصاحبه تع  يينها

  . خوابگاه نداردني در قبال تأمي تعهدچگونهي پژوهشگاه هوافضا ه-5.  خواهند بودازين شي پيواحدها
  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي(الدين   دانشكده اصول-5

نام و ادامه تحصيل آنـان در هـر مرحلـه از               استفاده از حجاب برتر و رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اين صورت از ثبت                     -1: شرايط عمومي ) الف
از لحاظ خدمت سـربازي و      ) داوطلبين مرد ( نداشتن منع قانوني     -3 . شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود           -2. عمل خواهدآمد تحصيل ممانعت ب  

  .ه نمايندتوانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاد  دانشجويان مي-5.  ارائه نامه بالمانع از تحصيل براي شاغلين رسمي-4. نظام وظيفه
 شـهريه ثابـت   -3.  دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايـد -2 .شيآموز   شوراي   تشخيص  بهو جبراني   نياز    پيش   واحدهاي  گذراندن -1: شرايط اختصاصي ) ب

نامه يك ميليون و پانصد        شهريه بابت هر واحد پايان     -4. باشد  ريال مي ) 000/500(پانصد هزار   ) نياز و تخصصي    پيش(ريال و بازاء هر واحد درسي       ) 000/000/3(هر ترم سه ميليون     
 چنانچه دانشجو به هر دليـل       -6. باشند   مي  معاف ترم بعد      شهريهكل  % 20 باشد از  باالتر يا) 5/19(  بعد آنان     به اول  ترم  معدل   كه  دانشجوياني -5. باشد  ريال مي ) 000/500/1(هزار  

هران هيچگونه تعهدي نسبت بـه تـأمين    ه ت  دانشكده شعب  -7. هاي ثابت چهار ترم را پرداخت نمايد       يل در اين دانشكده انصراف دهد، موظف و متعهد است كليه شهريه           از ادامه تحص  
مي دانشجويان دانشكده در شعبه دزفـول از خوابگـاه و            تما -9. نمايد  دانشكده شعبه قم فقط براي خواهران دانشجو خوابگاه تأمين مي          -8. خوابگاه و امكانات آن براي دانشجو ندارد      

  .باشد  مي   در مصاحبه موفقيت، الدين  اصولشرط ورود به دانشكده -10. شوند مند مي امكانات رفاهي بهره
  :  اطالعات نشكده دا-6
 احراز صالحيت برابر ضوابط گزينش وزارت      -3. و نظام جمهوري اسالمي      واليت فقيه     تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به          -2.  تدين به دين مبين اسالم     -1

 حداكثر سن -6. اي باشند  داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه-5.  برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات           -4. اطالعات
 داوطلبان در -8. شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند كه پذيرفته  در صورتي -7. باشد  مي31/6/1391ام تا مورخ   سال تم  27داوطلبان  

ه براي دانشجويان مجرد خوابگاه تهيه نموده و تسهيالت اياب           دانشكد -9. صورتي كه غيبت سربازي نداشته باشند نيازي به ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند                  



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  184صفحه   ها پيوست
  

 بـه دانـشجويان پـس از اتمـام     -11).  سـاعت تحـصيل و تحقيـق در هفتـه    42(است  وقت  تمام  اطالعات   در دانشكده   تحصيل-10. و ذهاب را براي كليه دانشجويان فراهم خواهد نمود     
 به نحو مقتضي از طريق ايـن دانـشكده بـا كليـه داوطلبـاني كـه                  -12. گردد  علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي       ارشد مورد تأييد وزارت       تحصيالت و انجام تعهدات، گواهينامه كارشناسي       

شدگان شاغلين  سيدن تعداد قبول رحد نصاببا مكاتبه الزم در صورت به : تبصره. هاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد مبادرت به انتخاب كد يا كدمحل
براي مقابله با تهديدات و تهاجمات ميكروبي و بيولوژيكي و ) Forensic Science(رشته علوم قانوني  :توضيح*  .هاي مجزا برگزار خواهد شد نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور دوره

  . طراحي و ايجاد گرديده است،مبارزه با بيوتروريسم
  : الملل وزارت امور خارجه  بين دانشكده روابط-7
  .ها و نهادهاي دولتي  عدم اشتغال در سازمان-2 .باشد  سال مي35حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1

  : دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران-8
 لي داوطلـب در شـروع تحـص   -2.  باشدراني اي اسالميمن و متعهد به نظام جمهورؤ مدي با داوطلب-1 :باشد اطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي اين دانشكده به شرح زير مي      

كنـد،   سازمان تعيين ميهر يك از مراكزي كه در آموختگي  دانش بالفاصله پس از لي دو برابر مدت تحصزانيمشود كه در صورت معرفي دانشكده و نياز سازمان صدا و سيما به              ميمتعهد  
 سال  30 حداكثر سن    -3. در صورت موافقت سازمان با انجام تعهد خدمت براي داوطلبان مشمول خدمت وظيفه، امريه برابر ضوابط اخذ خواهد شد                  : تبصره(. مت شوند مشغول به انجام خد   

 تيـ موفق -4. توانند در آزمون شركت نماينـد  مي سال سنوات خدمت، 12در صورت باقي ماندن حداقل   راني ا ي اسالم ي جمهور يمايس و  سازمان صدا  ي آنكه كاركنان رسم   حيتمام و توض  
جانبـازان  ( مركز بهداشت سـازمان      تأييد از سالمت كامل به      ي برخوردار -5 .ي جمهوري اسالمي ايران   مايس و  سازمان صدا  نشي گز نيو همچن ) تخصصي و عمومي  (مصاحبه حضوري   در  
ها و دروس خاص ارائه شـده   پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره -6 ). انتخاب خواهند شدوري اسالمي ايراني جمهمايس و  خاص سازمان صدا  طيتوجه به ضوابط مربوط و شرا       با زيعز

ان  سـازم  نيقوانو كمك هزينه پايان نامه برابر        ازدواج   هي هد تحصيي، نهيكمك هز : تبصره. (مند خواهند شد    از كمك هزينه بهره    لي تحص ول در ط  انيدانشجو -7. هستنددانشكده  از سوي   
شـوند، منـوط بـه        آموختگاني كه به سازمان جهت انجام تعهد خدمت معرفي مي            ادامه تحصيل در مقاطع باالتر براي دانش       -8).  پرداخت خواهد شد   ي جمهوري اسالمي ايران   مايس و صدا

تواننـد در آزمـون      ي از سازمان متبوع م    يارائه مجوز كتب  رصورت   د ،يدولت يها ان سازم ريساشاغل در    ي رسمي و پيمان   داوطلبان -9. باشد  كسب موافقت و صدور مجوز از سوي سازمان مي        
   .مشغول به تحصيل شوند دوره نيگردد در ا ي منعقد مشاني و سازمان متبوع امايس و  دانشكده صداني كه بيمطابق قراردادتوانند  نهايي مي  قبوليشركت و در صورت

  : قــم دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ-9
 داشـتن   -4).  بـه بعـد    1360متولدين  ( سال تمام    30 حداكثر سن    -3.  تابعيت جمهوري اسالمي ايران    -2.  اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي         -1 :شرايط عمومي ) الف

  ).براي برادران(» نداشتن غيبت از نظر نظام وظيفه«كارت پايان خدمت يا معافيت تحصيلي 
شدگان از ميان داوطلبـان        درصد از پذيرفته   30: تبصره. ييد حوزه علميه قم   أيا كارشناسي مراكز مورد ت    ) 9اتمام پايه   (  حوزه علميه  2 داشتن مدرك تحصيلي سطح      -1 :ختصاصيشرايط ا ) ب
 پذيرفتـه شـدگان نهـايي نبايـد در          -4. در آزمون كتبي و شفاهي      موفقيت    -3.  سالمت كامل جسمي و رواني به تائيد مركز بهداشت سازمان صدا و سيما             -2. د شد نطلبه جذب خواه   غير

 امكان جذب و اشتغال پس از فارغ التحصيلي پذيرفتـه شـدگان             -5. هيچ ارگان، نهاد يا اداره ديگري باشند و از قبل نيز تعهد خدمت نداشته باشند              .... استخدام رسمي، پيماني، قراردادي و      
 هيچگونه امكان تامين خوابگاه و اسكان موقت در دانشكده بـراي پذيرفتـه شـدگان نهـايي     -6. همكاري فارغ التحصيل براي سازمان محرز گردد   نهايي صرفا در صورتي است كه شرايط        

 روز در طـول     5انشكده به صـورت     بنابراين برگزاري كالس هاي د    .  پذيرفته شدگان نهايي بايد آمادگي حضور تمام وقت در طول دوره تحصيل در دانشكده را داشته باشند                 -7. وجود ندارد 
 پذيرفته شدگان نهايي پس از فارغ التحصيلي بايد واجد شرايط همكاري در سازمان صدا و سيما بوده و آمادگي خدمت در هر يك از مراكز صدا و سـيما بـه تـشخيص                                  -8. هفته مي باشد  

  . موجود است www.qiu.ir:انشكده به نشانيداينترنتي اطالعات بيشتر در پايگاه  -9 .سازمان در سراسر كشور داشته باشد
 ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي( دانشكده علوم حديث -10

: 2تبصره .  خواهد بود مربوط امتحاني مواد و منابع مصاحبه علمي همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي در كد رشته        : 1تبصره  ( موفقيت در مصاحبه دانشكده      -1 :شرايط اختصاصي 
گـروه  سـوي  نيـاز و جبرانـي كـه از      گذراندن دروس پـيش -2).  منتخب المپيادهاي علمي كشور يا كساني كه آثار پژوهشي قابل قبول داشته باشند، در اولويت پذيرش قرار دارند       داوطلبان

  .ندباش هاي داخلي دانشكده مي  دانشجويان موظف به رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل-3. گردد آموزشي مربوط ارائه مي
و امكانات ورزشي برخـوردار خواهنـد   ) در شهرري(، خوابگاه )در صورت تخصيص از سوي وزارت علوم(شدگان، طبق ضوابط دانشكده از وام تحصيلي صندوق رفاه            پذيرفته :امكانات و مزايا  

دانشجويان برتر در هر سـال تحـصيلي طبـق     :2تبصره   .معاف خواهند بود  )  نيمسال 5(ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي، از پرداخت شهريه در كل دوره              نفرات اول تا سي   : 1تبصره   (.بود
  ).ضوابط دانشكده از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد

) شـهرري و قـم  (م حـديث  هاي دانشكده علو  محل  كه اسامي آنان براي كد رشته1391داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال     : نام در مصاحبه ورودي     نحوه ثبت 
 021-55952524-6نـام و تعيـين روز مـصاحبه ورودي در شـهرري بـا شـماره                   اعالم شده است، براي ثبت     1133و   1112 ،1111هاي امتحاني      ذيل كد رشته   ]مندرج در همين دفترچه   [
  . تماس حاصل نمايند0251-7176253-4و در قم با شماره ) 209داخلي (

  .1111همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني ): البالغه هر سه گرايش تفسير اثري، كالم و عقايد و نهج(شته علوم حديث  ر-1 :مواد مصاحبه ورودي
رشـته   -4 .1112همان مواد آزمـون ورودي كـد رشـته امتحـاني     :  رشته فقه و مباني حقوق اسالمي-3 .1111همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني    :  رشته علوم قرآن و حديث     -2

 4 به انـضمام مـاده امتحـاني صـرف و نحـو در حـد كتـاب المبـادي العربيـه جلـد                         1133همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني        : گرا  شناسي مثبت   شناسي اسالمي گرايش روان     روان
     .تأليف رشيدالشرتوني) النحو الصرف و قسم قسم(

 تـصوير تمـام صـفحات    -3. تصوير تكميل شده فرم انتخاب رشـته اينترنتـي   -2.  تصوير كارنامه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي-1 :ينام و شركت در مصاحبه علم مدارك الزم براي ثبت 
منـدرج در   ) شـده   مرتبط بـا رشـتة معرفـي       (2و  1هاي شمارة     شدة فرم    تكميل -5 ).نويسي شده   پشت( يك قطعه عكس     -4. اصل شناسنامه و يا كارت ملي     به همراه   ) يك سري (شناسنامه  

داوطلبان در صورت داشـتن آثـار پژوهـشي، آنهـا را در             : تذكر )www.Qom.hadith.ac.ir: ي و قم به نشان    www.hadith.ac.ir: تهران به نشاني  ( سايت دانشكده علوم حديث   
  .جلسة مصاحبه به همراه داشته باشند

 انجام خواهد شد كـه      91شده از سوي سازمان سنجش، مصاحبه در تيرماه سال              ارائه    91ي تحصيالت تكميلي سال     بندي آزمون ورود    مطابق با جدول زمان    :نام و انجام مصاحبه     تاريخ ثبت 
  .تاريخ دقيق آن متعاقباً اعالم خواهد شد

  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي( دانشكده معارف قرآني اصفهان -11
 محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران به صـورت مجـزا              -2.  باشند  عملي داشته   يه، اعتقاد و التزام     دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فق          داوطلبان الزم است به    -1

دين، استفاده  ليغ با توجه به هدف اين دانشكده در تربيت نيروهاي كارآمد براي تب-3. الزامي است ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان نامه و رعايت مقررات، آيين باشد مي
بـراي كليـه دانـشجويان خـواهر     ) چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايـش                 (از حجاب برتر    

رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده   داوطلبان برادر موظف به-4. نعت بعمل خواهد آمدالزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت نام و يا ادامه تحصيل آنان در هر مرحله مما
داوطلبان بايد از سالمت كامل جـسماني و روانـي، دارا بـودن قـدرت       كليه-5. گردد هاي برادران روزهاي پاياني هفته برگزار مي ضمناً كالس. باشند هاي مروج فرهنگ بيگانه مي از لباس

 ضمناً كليه دانـشجويان . نمايد ها و مؤسسات آموزش عالي موافقت نمي به ساير دانشگاه  اين دانشكده با انتقال و مهماني دانشجويان خود-6. شنوائي كامل برخوردار باشند لم، بينائي وتك
اسـاس   شود و تحصيل در اين دانشكده بـر  راساس آزمون علمي و مصاحبه انجام مياين دانشكده ب  پذيرش دانشجو در-7. نياز تعيين شده توسط دانشكده را بگذرانند موظفند دروس پيش

وزارت علـوم،   التحصيالن، مـدرك رسـمي مـورد تأييـد     باشد و به فارغ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات
منزل (توانند از خوابگاه       دانشجويان غيربومي مي   -9.  به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت         دانشجويي در صورت تخصيص وام      -8. ودش  تحقيقات و فنّاوري اعطا مي    

ومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صـادر   براي برادران پذيرفته شده كه از نظر خدمت وظيفه عم-10. استفاده نمايند اي  صورت يارانه  بهدانشجوييو يك وعده غذاي ) استيجاري
هـاي   باشند الزم است از انتخاب رشـته  فوق نمي  داوطلباني كه واجد شرايط و ضوابط-11. شوند اند ترخيص مي از اعزام، غيبت نداشته خواهد شد و داوطلبان در حال انجام خدمت كه قبل

. قرآني اصفهان هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفـت   به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصيل، دانشكده معارفاينصورت عواقب آن اين دانشكده خودداري نمايند در غير
رف قرآني اصفهان شهيد خرازي، ابتداي خيابان شهيدان غربي، دانشكده معا توانند به ساختمان مركزي دانشكده واقع در اصفهان، بزرگراه  عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي-12
  .دنتماس حاصل نماي) 105داخلي ( 0311-3372020: مراجعه يا با شماره تلفن www.icqt.ac.ir :اينترنتي دانشكده به نشاني پايگاهيا و 

 ): غيردولتي ـ غيرانتفاعي(مذاهب ـ قــم  گاه اديان ودانش -12
رانتفاعي اديان و مذاهب قم، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور بـه سـايت                      از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه غي           

  .دانشگاه مراجعه نمايند
  ):ع(امام صادق  دانشگاه -13
هاي مديريت آموزشي، معارف اسالمي و       در رشته ) 1391-92( سال تحصيلي     اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي            بر اساس ) ع(دانشگاه امام صادق   )الف

   .پذيرد  شرايط ذيل دانشجو ميبر اساس، منحصراً از جنس زن و )در مقطع كارشناسي ارشد (گرايش حقوق خانواده -حقوق
شـرايط عمـومي آزمـون     كـسب  سال تحصيلي جـاري الزم اسـت عـالوه بـر    در خواهران، پرديس ) ع(دانشگاه امام صادقداخلي  كننده در آزمون      كليه داوطلبان شركت   :شرايط داوطلبان ) ب

  :كارشناسي ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي زير باشند
در آزمـون كارشناسـي     و پذيرش   م  نا   ثبت -4.  داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي       -3.  التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه         -2.  تدين به دين مبين اسالم     -1

انتخـاب  سازمان سنجش آموزش كـشور      در آزمون كارشناسي ارشد     شدگان   پذيرفتهاز بين   ) ع(هاي دانشگاه امام صادق     با توجه به اينكه داوطلبان رشته     : توضيح* 1391ارشد ناپيوسته سال    
نام نموده و شماره پرونده آزمون كارشناسي  نيز ثبت) ع( در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق1391پيوسته سال آزمون كارشناسي ارشد نا گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در       مي

ل و  الزم به ذكر است كه داوطلبان در صـورت پذيرفتـه شـدن، از امتيـازات دريافـت وام دانـشجويي طبـق روا                       . درج نمايند ) ع(نام دانشگاه امام صادق     در برگ درخواست ثبت   خود را   ارشد  
  .گيرد مصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند بود، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق مي

، رشته معارف اسـالمي  )1117 امتحاني كد رشته (1ي مجموعه علوم تربيت) 4گرايش ( در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي   داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً     -1: نام  نحوه ثبت ) ج
 كدرشـته تواننـد بـر اسـاس مـوارد ذيـل نـسبت بـه انتخـاب          اند، مي شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده) 1126 امتحاني كد رشته(مجموعه حقوق و ) 10گرايش  (و حقوق خانواده    

آزمـون داخلـي   در  نـام  الزم به ذكـر اسـت ثبـت    .باشد هاي اين دانشگاه در برگه انتخاب رشته اينترنتي، ضروري مي محل كد رشته كه انتخاب شود  متذكر مي  .اقدام نمايند ) ع(هاي دانشگاه امام صادق     محل
بايست نسبت به  ين سايت مينجام خواهد شد و داوطلبان ضمن مراجعه به اا www.isuw.ac.ir :نام اينترنتي به آدرس از روش ثبتمنحصراً  ،پرديس خواهران) ع(دانشگاه امام صادق



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  185صفحه   ها پيوست
  

  .آورد نام از داوطلبان را بعمل مي  خردادماه ثبت16نام اين دانشگاه از اول تا  سامانه ثبت. نماينداقدام نام اين دانشگاه  تكميل فرم ثبت
پرداخت  قابل(سيبا، نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران  0101530085005 به حساب شماره) هزار ريالو پنجاه  يكصد(ريال  000/150 پرداخت مبلغ -1: نام مدارك الزم براي ثبت) د

 تـصوير بـرگ انتخـاب رشـته         -5.  كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد      تصوير -5.  يك برگ فتوكپي شناسنامه    -3.  رنگي 3×4 دو قطعه عكس     -2). در كليه شعب بانك ملي ايران     
بايـست مـدارك فـوق را     داوطلبـان مـي  . باشد  ذكر شده، امكان پذير مي    ذيل  )    ه(ارسال مدارك فوق صرفا با پست سفارشي به آدرسي كه در بند             : هتوج. * اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد   

پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامـه  نام و  اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله :1بصره ت .ارسال نمايندبه آدرس اين واحد دانشگاهي  16/3/91حداكثر تا تاريخ    
نـام   هزينـه ثبـت   :3تبصره  .پرديس خواهران خواهد بـود ) ع(دانشگاه امام صادقدر تهران  شدگان،    محل تحصيل پذيرفته   :2تبصره   .آيد  مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل مي       

  .پس از پرداخت مسترد نحواهد شد
 مديريت آموزشي سازمان سنجش آموزش كـشور سـال   آزمون كارشناسي ارشد در) هاي برتر با رتبه اولويت( رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -1 :اطالعات و تذكرات الزم)   ه

 مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -2. سب نمايندآزمون شفاهي را ك مورد نياز در آزمون مذكور و لذا داوطلبان الزم است امتياز .آيد  آزمون معارف اسالمي بعمل مياًصرف ،1391
 اختصاصي اين رشـته مطـابق جـدول دروس و    آزمون معارف اسالمي و دو هر ،)خانواده گرايش حقوق(حقوق  كارشناسي ارشد معارف اسالمي و آزمون در) برتر هاي با رتبه اولويت( رشته
الزم به ذكر اسـت دانـشگاه       -3. آزمون شفاهي كسب نمايند    اختصاصي و  آزمون دروس معارف اسالمي،    دو هر را در  شته بايد امتياز مورد نياز    لذا داوطلبان اين ر    .آيد آزمون بعمل مي   منابع
اصـول فقـه، انديـشه     فقـه،  سآزمـون معـارف اسـالمي در درو    حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در پرديس خواهران جهت تقويت بنيه )ع(صادق امام

) 021-22131874-6(  تلفـن با اداره گزينش دانشگاه بـا شـماره   باره اين دوره، اطالعات بيشتر در دريافت نام و توانند جهت ثبت داوطلبان مي. ده استنموزبان انگليسي  عربي و ،اسالمي
 در نوبـت صـبح و      18/4/1391شنبه  يكـ ، روز   )گرايش حقـوق خـانواده    ( حقوق و وزشي و معارف اسالمي   آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آم         -4 .تماس حاصل نمايند  

توانند بـراي دريافـت كـارت ورود بـه جلـسه روز       متقاضيان مي .برگزار خواهد شد ن روزا در نوبت عصر هم   )گرايش حقوق خانواده  (حقوق   اختصاصي رشته معارف اسالمي و     آزمون دروس 
 خيابـان   ، بلوار شـهيد فرحـزادي     ،)غرب( شهرك قدس    ،تهران. نشاني ذيل مراجعه نمايند    به با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايي        16 الي   13ساعت  از   14/4/1391شنبه  چهار

 رايگـان  صورت تمام وقت روزانـه و       سال و به   5/2د  نياز حدو  دروس پيش  ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب       دوره آموزشي كارشناسي ارشد    -5 .خواهرانپرديس   ،طاهرخاني
داراي شـرايط    سـسات آمـوزش عـالي     ؤاز جمله م  ) ع(با توجه به اينكه دانشگاه امام صادق       -7. شوند  مي يز جزء داوطلبان محسوب   در آزمون ن  طالب واجد شرايط معرفي شده       -6 .باشد  مي

  .دانشگاه را رعايت نمايند بط اينگردند كه در طول تحصيل ضوا  دانشجويان متعهد مي؛است خاص
  )ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي       

  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
). ع(مـام صـادق   ، انتـشارات دانـشگاه ا     )صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان برآستان دين        ( آثار شهيد مطهري      خالصه    تشريحي  1  انديشه اسالمي

  )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود(
  ).مباحث الفاظ و اصول عمليه(مظفر الفقه  تحرير اصول تشريحي  1  اصول فقه

  .از عليرضا اميني) نكاح و طالق، متاجر،  و نهي از منكرامر به معروفصوم، ، صاله( فقهي بابوااللمعه  تحريرالروضه في شرح تشريحي  1  فقه
  .و متون تخصصي English Grammar in use Inter mediate and upper – Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  .4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  1  زبان عربي
  

  ) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ريبض  نام درس
). ع(، انتـشارات دانـشگاه امـام صـادق    )صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين  (خالصه آثار شهيد مطهري       تشريحي  1  انديشه اسالمي

   )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود(
  .و متون تخصصي English Grammar in use Inter mediate and upper – Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي

  .4العربيه ج   قواعد عربي در سطح مبادي  تستي  1  زبان عربي
  ) كامل جلد2(  مظفرالفقه اصول تشريحي  3  اصول فقه

  .)قصاص  وحدودوصيت، متاجر، ارث، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، نكاح، (ابواب . شرح لمعه شهيد ثاني تشريحي  4  فقه
معاونـت  انتـشارات   ،  )هـاي خـانواده      جلد مربوط بـه دادگـاه      5( رويه قضايي    -2. )دكتر عبداهللا شمس   ( آيين دادرسي مدني   -1 تشريحي  2  آئين دادرسي مدني

  .آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
معاونـت  انتـشارات   ،  )هاي خانواده   ربوط به دادگاه   جلد م  5( رويه قضايي    -2. )كاتوزيانناصر  دكتر  ( جلدي   2 حقوق خانواده    -1 تشريحي  4  حقوق مدني

  .آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
هاي عمومي و انقـالب، بـدون حاشـيه نويـسي و             در جلسه آزمون داخلي پرديس خواهران، همراه داشتن مجموعه قوانين خانواده، قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشكيل دادگاه                   :توجه

. توانند در ساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشگاه مراجعه نماينـد             باشند، مي   ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثار شهيد مطهري مي         . انع است  بالم حمنق زيرنويس و غير  
  .باشد پذير مي هاي معتبر امكان دسترسي به ساير منابع از طريق كتابفروشي

  بسمه تعالي
  1391-92سال تحصيلي ) ع(انشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادقنام در آزمون گزينش د برگ درخواست ثبت

  ...................................................................................................................................................  : نام- 2  ......................................................................................................................................................................................................:  نام خانوادگي- 1
    

                     13           : تاريخ تولد-5                                  :                                   شماره شناسنامه-4                    :                           نام پدر-3
  : 1391 شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال -7     :                            شماره فيش بانكي-6
   التحصيل خواهم شد   فارغ31/6/1391          دانشجوي نيمسال آخر كه تا تاريخ          التحصيل  فارغ: عيت تحصيلي وض-8
  :ذ مدرك     تاريخ اخ             :                           استان   :             شهرستان                  :                    محل اخذ مدرك، دانشگاه-9

                  : معدل كل دوره كارشناسي-12                    : نوع و معدل كتبي ديپلم-11:                                            آخرين مدرك و رشته تحصيلي-10
  : امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشدكد رشته نام و -13
 باشم        نميباشم  مي:  كارمند رسمي دولت-14
  :روستا:                                                    شهرستان:                                      استان:  آدرس كامل پستي-15

  :كدپستي:                              پالك                              :             كوچه                     :                                خيابان
  @                                       :                                                پست الكترونيك:تلفن همراه

  :          كد شهرستان يا روستا:                                          شماره تلفني كه بتوان در صورت ضرورت پيام فوري فرستاد-16
شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقت و صحت تكميل گرديده اسـت و چنانچـه خـالف آن ثابـت             اينجانب                                                 متعهد مي                                                   -17

  .مجاز است طبق مقررات با اينجانب رفتار كند) ع(شود، دانشگاه امام صادق
  :امضاء:                                                                                                                     تاريخ تنظيم       

  
  

  )ع( ـ دانشگاه امام صادق111/14655تهران ـ صندوق پستي 
     13:        تاريخ تولد:                                                                       شماره شناسنامه:          نام خانوادگي:                                    نام

  :شماره فيش بانكي:                                     1391 در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ، داوطلبي شماره پرونده
  :نتخابيهاي ا  يا رشتهكد رشتهنام و 

  . حتماً اين قسمت را تكميل نموده، بعد از جدا كردن روي پاكت بچسبانيد
  

  ):ع(دانشگاه باقرالعلوم -14
از مركـز   2 ارائـه گـواهي قبـولي سـطح     -2). هـا  ليه گـرايش ك( ارائه گواهي قبولي كتبي پايه دهم و شفاهي پايه نهم از مركز مديريت حوزه علميه براي رشته مدرسي معارف اسالمي                     -1

 سپردن تعهد رسمي به دانـشگاه مبنـي بـر انجـام     -5.  در دانشگاهتحصيلهمزمان با    اشتغال به تحصيل حوزوي      -4.  موفقيت در مصاحبه   -3. ها  مديريت حوزه علميه قم براي ساير رشته      
هاي دانشگاه خواهد  در به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه      چنانچه دانشجويي به هر دليل قا      -6. خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه          

  . دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد-7. بود

 



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  186صفحه   ها پيوست
  

  :دانشگاه تهران -15
هاي مجموعـه    تاريخ مصاحبه رشته-2. ط صورت خواهد گرفتبه زبان اصلي با توجه به گرايش مربو) 1131كد (مجموعه رشته مطالعات جهان  هاي    كليه گرايش براي   مصاحبه علمي    -1

؛ لـذا داوطلبـان بـراي     خواهد شـد  اعالمwww.ut.ac.irمتعاقباً در سايت دانشگاه به نشاني ) 31871كد محل تحصيل (مطالعات جهان و دوره مشترك رشته مهندسي صنايع ـ صنايع  
  .رايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايندكسب اطالع از ش

  :) ع( حسين  امامجامع    دانشگاه-16
 پذيرفتـه  )ب. انساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارائه مجوز ادامه تحصيل از مركز عمليات نيروي  عضويت رسمي در سپاه)الف: داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند -1

عالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن  دانشجويان -3. مين خوابگاه نداردأ دانشگاه تعهدي براي ت-2 .اعالم نتايج نهايي گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل ازشدن در مراحل 
  .گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي -4. دروس عقيدتي سياسي خواهند بود

  : شاهد دانشگاه -17
 ي اسـالم  ي نظـام جمهـور    ه،يـ  فق تي به وال  ياعتقاد و التزام عمل    -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

 كامـل بـه ضـوابط و        يبنـد يپا -5 .ثرؤ مـ  يفري ك تينداشتن سابقه محكوم   -4. يقانونري غ يها ها و گروه    احزاب و سازمان   از ي هوادار ،يالتي تشك يعدم وابستگ  -3. يو قانون اساس  ايران  
 احـراز  دوره و   اني متقاضـ  ي عموم يها تي است در خصوص صالح    يهيبد * . است رشي پذ ي اساس طي خواهران از شرا   يبرا) چادر( به حجاب برتر     ياعتقاد و التزام عمل    -6 .مقررات دانشگاه 
 دانشگاه تعهدي در خصوص تـأمين  -7 . دانشگاه خواهد بودنشي هسته گزدأيي داوطلبان منوط به تيي نهارشي و پذرفتهي دانشگاه صورت پذنشي هسته گز ي الزم از سو   يموارد فوق بررس  

  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند ده مياين گروه از دانشجويان صرفاً ًدر صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام ش. ندارد) شبانه(خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم 
  :دانشگاه شهيد مطهري -18
هاي حوزوي و طلبگي و رعايت زي   داشتن گرايش-2.  ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه               -1 :شرايط اختصاصي ) الف

 پذيرفتـه شـدن در      -5.  عدم اشتغال به كار در خـارج از دانـشگاه          -4 .هاي درس   هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالس         نامه  ايت مقررات و آيين    سپردن تعهد مبني بر رع     -3. طلبگي
 آزمـون از آزمـون   25 تـا  1هـاي   ئز رتبـه آموختگان حـا  دانش: تبصره.  به باال12و كسب ميانگين  ) نمره10براي هر درس (آزمون اختصاصي و مصاحبه علمي با احراز حداقل امتياز قبولي     

  .باشند اختصاصي معاف مي
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي) ج    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق اسالمي) ب

  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني    مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني
  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه    غير از عباديات  شهيد ثانيشرح لمعه   فقه

  -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه    -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه
  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
حقوق تعهدات، مسئوليت   -  حقوق مدني    حقوق تعهدات  -  حقوق مدني

   معينمدني و عقود
              
  :امواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جز)   ه    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي) د

  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني    مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني
  غير از عباديات  يشرح لمعه شهيد ثان  فقه    غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم
  -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه    -  المنطق مرحوم مظفر  منطق
  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    بخش الهيات  شرح منظومه سبزواري  فلسفه

  -  -  حقوق جزاي عمومي    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
  -  -  حقوق جزاي اختصاصي        
 گـواهي   -4. تهيـه شـده در سـال جـاري         3×4 سه قطعـه عكـس       -3.  اصل كارت ملي و يك برگ كپي       -2.  رونوشت از تمامي صفحات     اصل شناسنامه و يك سري     -1 :مدارك الزم ) و

ر دو مـورد    ذكر ميـانگين كـل در هـ        (31/6/1391يا گواهي اشتغال به تحصيل در آخرين ترم با ذكر تاريخ فراغت  حداكثر               ) نتحصيالال  براي فارغ (كارشناسي  عكسدار مبني بر پايان دوره      
   . ضروري است

 :ر اشت  مالك  صنعتي دانشگاه -19
ــف ــرايط) ال ــوميش ــي    -1 : عم ــانون اساس ــه و ق ــه فقي ــت مطلق ــه اصــل والي ــي ب ــزام عمل ــاد و الت ــام  -2 . اعتق ــالمي و نظ ــالب اس ــه انق ــان ب ــوري  ايم ــالمي  جمه ــران  اس   .  اي

   جمهوري  تابعيت -5. مخدر  مواد  اعتياد به   و  فساد اخالقي     به  معروفيت سوءپيشينه كيفري و عدم       عدم -4.  يا الحادي   و   غيرقانوني   سياسي  هاي گروه عدم سابقه عضويت و وابستگي به        -3
 خـانواده  -8.  احراز صالحيت و قبولي در سـير مراحـل گـزينش ودجـا    -7 . داشتن شرايط جسماني و رواني مناسب با دوره تحصيلي منتخب-6.  براي داوطلب و خانواده وي ايران  اسالمي

. گيرنـد   وطلبان متأهل كه داراي شرايط زير باشند براي استفاده از خوابگاه متأهلي با اخذ شهريه در اولويت قـرار مـي                    دا :شرايط اختصاصي ) ب .معظم شهدا و ايثارگران در اولويت قرار دارند       
هاي معتبر داخـل و    برگزيدگان در مسابقات علمي و جشنواره-2. اول رتبه آزمون باشند% 10 جزو  -1 : بود همچنين ساير داوطلبان با دارا بودن يك يا چند شرط زير نيز در اولويت خواهند              

يقـاتي در  هاي آموزشي و تحق ها و فعاليت  انجام پروژه-4.  ترجمه تأليف منتشر شده و يا چاپ و ارائه مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي-3. هاي مربوط خارج با تأييد كتبي از سازمان  
 :امتيازهاي ويژه) ج . دانشگاه محل تحصيلدانشجوييهاي علمي و پژوهشي با تأييد مسئول بسيج  ي و انجام فعاليتي عضويت در بسيج دانشجو-5. دوره كارشناسي با ارائه مدرك مستدل

پرداخت پاداش به دانشجويان روزانه طبق مقررات دانشگاه به دانشجويان با معدل باالي             تخفيف در شهريه دانشجويان شبانه و با         -2. هاي تحقيقاتي دانشگاه    مشاركت در پروژه  امكان   -1
هاي تحقيقاتي دفـاعي       اولويت استخدام دانشجويان با فعاليت     -4 .دار دانشگاه    با موضوعات تحقيقات دفاعي و اولويت      دانشجوييهاي     حمايت از پايان نامه    -3. صورت رقابتي  ه و باالتر ب   18

 داوطلبـان بـه هنگـام       -2.  پذيرش داوطلبان مرد و زن با توجه به نوع رشته در ستون ظرفيت پذيرش مشخص شده اسـت                  -1: مالحظات) د .هاي تابعه وزارت دفاع     ياز سازمان در صورت ن  
  .تگـان مطـابق عنـاوين هـر رشـته صـادر خواهـد شـد        آموخ   مـدارك دانـش    -3. بايستي با توجه به شهرستان محلي كه تحصيل خواهند نمود دقت الزم را بعمـل آورنـد                  انتخاب رشته مي  

ليكن ايـن دانـشگاه بـه دليـل محـدوديت، تعهـدي بـراي تـأمين خوابگـاه                   .  دانشجويان در دانشگاه از امكانات فرهنگي، ورزشي، فوق برنامه و غذا در حد امكان برخوردار خواهند شد                 -4
 1/7/1391حداكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تا تـاريخ         ( دفاع و نيروهاي مسلح، در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند              كاركنان، همسر و فرزندان كاركنان وزارت      -5. دانشجويان ندارد 

 با توجـه بـه   -7. ئه نماينددر زمان مصاحبه ارانمايند، بايد فرم تقاضاي شركت در دانشگاه را تكميل و  هاي اين دانشگاه را انتخاب مي   داوطلباني كه رشته   -6).  سال بيشتر باشد   40نبايد از   
رشته محل، تعلق بـه آن دسـته از كاركنـان رسـمي وزارت دفـاع و پـشتيباني               از ظرفيت پذيرش هر   % 20 -8. باشد  محدوديت امكانات خوابگاهي، اولويت پذيرش با بوميان هر منطقه مي         

افزاري قابل توجه، در واحد شيراز    ضمناً با عنايت به امكانات سخت      -9 .ر مراحل را كسب كرده باشند     امتياز آخرين فرد معرفي شده براي انجام مصاحبه و ساي         % 80نيروهاي مسلح دارد كه     
  .مند خواهند بود تعدادي از دانشجويان رشته مهندسي دريا از امكانات آزمايشگاهي بهره) مانند تونل آب(اين دانشگاه 

  1391ن ورودي تحصيالت تكميلي سال آزمو هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر فرم تقاضاي شركت در دوره
  :مشخصات فردي

  :  شماره شناسنامه-4             : نام پدر-3                               : نام خانوادگي-2                     : نام-1
  : مذهب-8                           :      دين-7               : تاريخ و محل صدور-6       : تاريخ و محل تولد-5
  خير      بلي:  عضو خانواده نيروهاي مسلح-11                   مجرد  متأهل:هلأ وضعيت ت-10                  مرد  زن: 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
  :ي معدل دوره كارشناس-24                                                  : ناريخ خاتمه دوره كارشناسي-23
  :  نمره كل آزمون-27                                       : شماره دانشجويي-26      : معدل ديپلم-25
  : دانشگاه صنعتي مالك اشتر انتخاب چندم شما است-29                                   : رشته و گرايش تحصيلي كارشناسي ارشد-28
      شبانه  روزانه:  نوع دوره-31                                      خير  بلي:   نياز به خوابگاه داريد-30

  :سوابق پژوهشي و آموزشي
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد  بودهاي  آيا تاكنون مجري يا همكار پروژه-32
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد گزارش علمي را تاليف يا ترجمه كرده/ مقاله/ آيا تاكنون كتاب -33
  :بقه تدريس نظري يا آزمايشگاهي يا كارگاهي داريد؟ به اختصار توضيح دهيد آيا سا-34
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد همكاري يا مشاوره و يا عضو هيات علمي تحريريه بوده) ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه( آيا با مراكز علمي -35
  :ايد را نام ببريد هايي كه تاكنون گذرانده  آموزش-36
  :يي شما با كداميك از زبان خارجي و ميزان آن در چه حدي است؟ به اختصار توضيح دهيدآشنا -37
  : انگيزه خود را براي ادامه تحصيل توضيح دهيد-38



 ها                                                                                                     پيوست1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  187صفحه   ها پيوست
  

 : گاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاريدانش -20
  .مان خود را مبني بر ادامه تحصيل و پرداخت هزينه ارائه نمايندها الزم است در صورت پذيرفته شدن موافقت كتبي ساز متقاضيان استفاده از بورسيه ساير سازمان

 : گاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستريدانش -21
  . دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد-2. باشد  تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت مي-1 :عموميشرايط ) الف
. آيـد    از داوطلبان چند برابر ظرفيت مصاحبه علمي بعمـل مـي           -2. گيرد   پذيرش دانشجو صرفاً از بين قضات و شاغلين قوه قضائيه صورت مي            -1 :ان شاغل در قوه قضائيه    شرايط داوطلب ) ب
  . نام ارائه نمايند  زمان ثبتنام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني محل خدمت خود را دريافت و در شدگان نهايي بايد قبل از ثبت  پذيرفته-3
ط الزم را   يهاي عمومي، شرا     قوه قضائيه ممكن است در صورت نياز از بين برادران داوطلب سهميه آزاد دانشگاه علوم قضايي كه از نظر علمي و صالحيت                      :شرايط داوطلبان سهميه آزاد   ) ج

  .يدداشته باشند، افرادي را براي جذب در كادر قضايي دادگستري بورس نما
  :  دانشگاه مذاهب اسالمي-22
 -4.  نداشتن سابقه محكوميت سياسي و كيفـري -3.  نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي   -2.  ايران  اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي         -1 :شرايط عمومي ) الف

 اعتقاد بـه  -2.  سال سن30 دارا بودن حداكثر -1: شرايط اختصاصي) ب .ك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري         دارا بودن مدر   -5. التزام و تعهد عملي به تقريب مذاهب اسالمي       
يت علمـي، روحـاني يـا       نامـه از دو شخـص        ارايه معرفـي   -4.  موفقيت در آزمون شفاهي داخلي دانشگاه پس از اعالم پذيرش در آزمون سراسري             -3. مذهب تشيع يا يكي از مذاهب رسمي اسالمي       

آموختگـان مـدرك    نامه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم است و براي دانـش   آموزش در اين دانشگاه بر اساس ضوابط و آيين-1 :تذكرات) ج .دانشگاهي در صورت دعوت براي آزمون شفاهي     
 پنجاه درصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري از    -3. ر تأمين خوابگاه نخواهد داشت دانشگاه تعهدي در براب-2. گردد  مورد تأييد وزارت متبوع صادر مي      كارشناسي ارشد 

تحـصيلي در   هاي     با توجه به خاص بودن رشته      -5. شوند  هاي برتر از پرداخت تمامي يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشگاه معاف مي                دانشجويان ممتاز و رتبه    -4. گردد  شدگان اخذ مي    پذيرفته
 دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلـف از  -7. شدگان نخواهد داشت  دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفته     -6. ها وجود ندارد    اين دانشگاه امكان نقل و انتقال دانشجو به ساير دانشگاه         

 در -9. هـا تحـصيل نماينـد    توانند همزمان در ساير دانشگاه شود و دانشجويان نمي    تمام وقت و روزانه تشكيل مي     ها به صورت حضوري،        كالس -8. نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود      
  .نياز خواهند گذرانيد صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيش

  :مفيد ـ قــم   دانشگاه-23
 مكاسـب و جلـد اول       عي ب يها ها از كتاب     رشته هي كل ي برا يامتحان كتب ( دانشگاه   ي در آزمون داخل   تيموفق -2. يم مرحله سطح حوزو   اتما -1 : متمركز مهيصورت ن   به ي اختصاص طيشرا ) الف
ـ  ي مبن يسپردن تعهد رسم   -5.  دانشگاه ي داوطلب از سو   تياحراز صالح  -4. ي كتب مون الزم در آز   ازي پس از كسب امت    ي در مصاحبه علم   تيموفق -3 .)االصول هيكفا  ر انجـام خـدمت دو      ب

 فـوق را نداشـته      طي از شـرا   ي كه برخـ   يانيدانشجو :تذكـر .يردولتي و غ  ي تعهد خدمت در مؤسسات دولت     اي ينداشتن رابطه استخدام   -6.  در صورت درخواست دانشگاه    ليبرابر مدت تحص  
 يطي كه شـرا   يانيدانشجو -1 ):يرانتفاعيغ( صورت متمركز   دانشجو به  رشيمورد پذ   در شتري ب تحايتوض) ب. ندي نما لي متمركز تحص  اني دانشجو هي برابر شهر  هي با پرداخت شهر   توانند يباشند م 

 از ، را داشـته باشـند     ي هفتم و باالتر دروس حـوزو      هي معتبر، اتمام پا   فيبودن پژوهش و تأل     ارشد، دارا  ي در آزمون كارشناس   ي رقم كي يها  رتبه ،ي احراز رتبه اول در مقطع كارشناس      ليقب از
 بـر اسـاس    ي خدمات جانب  يها نهيا هز امن أتيبرابر مصوبه ه   -3 .دداررا  ) با دريافت هزينه از دانسجو    (ي  يخوابگاه دانشجو امكان واگذاري   دانشگاه   -2 .شوند يم  برخوردار هيدر شهر  فيتخف
 هيـ  دانشگاه توسـط كل ي داخليها نامه نيي و مقررات و آي و اسالميخالقون ائ شتيرعا -5 .ها در تهران برگزار شود      كالس يممكن است برخ   -4 . دانشگاه اخذ خواهد شد    ي شورا بيتصو

ـ يراي غاني دانـشجو رشيپـذ  -6 . استي الزامديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف  و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشي حجاب كامل اسالم تي رعا ني و همچن  انيدانشجو بـر   يران
  .مراجعه نمايند www.mofidu.ac.ir :يدانشگاه به نشاناينترنتي  سايت به شترياطالعات بداوطلبان براي كسب  -7 .رديگ يگاه انجام م ضوابط و مقررات مربوط توسط دانشاساس

  : ـ تهران) غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  -24
 پذيرش دانشجو در رشته -3. نامه سازمان مديريت صنعتي  پرداخت شهريه مطابق آيين-2. اي كه با شركت در دوره مغايرت داشته باشد   ها به گونه     نداشتن تعهد به مؤسسات و سازمان      -1

 سال سابقه كار    3  حداقل دارا بودن ) 1148كد  ( در رشته مديريت اجرايي      -4. انجام خواهد شد  ) بدون مصاحبه (به روش متمركز    ) 1260كد  (وري     مديريت سيستم و بهره    -مهندسي صنايع   
  .باشد ناسي و پذيرفته شدن در مصاحبه اختصاصي سازمان مديريت صنعتي، براي متقاضيان الزامي ميپس از خاتمه مقطع كارش

  ):گروه صنعتي سايپا(شركت مگاموتور  -25
ساس نمره آزمـون و مـصاحبه تعيـين    شدگان نهايي بر ا ، تا چند برابر ظرفيت براي مصاحبه اختصاصي دعوت خواهند شد و پذيرفته)گروه صنعتي سايپا(متقاضيان بورسيه شركت مگاموتور     

  .خواهند گرديد
  : اهواز–) ع( مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي اميرالمؤمنين-26

ـ  :  آدرس-2 .پذيرش دانشجو در اين مؤسسه پس از انجام مصاحبه و گزينش و فقط از ميان داوطلبان مرد بومي شهرستان اهواز صورت خواهد گرفت -1  بلوار امـام موسـي   اهواز ـ امانيه 
 www.amiralmomenin.ac.ir: سايت مؤسسه وب *  0611-3337505: دورنگار     3337525:     تلفن61339-73131: كدپستي.      29صدر ـ جنب پل سلمان فارسي ـ پالك 

  :  و تربيت ـ قمق مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي اخال-27
 برخورداري از -4 . برخورداري از سالمت روحي و رواني الزم   -3.  نداشتن منع قانوني براي تحصيل     -2. هاي اسالمي    عملي به احكام اسالم و تقيد به ارزش         التزام -1 :شرايط اختصاصي ) الف

حـصيل در حـوزه علميـه تـا پايـان دوره       اشـتغال بـه ت  -7. موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه حضوري      -6. باشد  ميتمام   سال   40  متقاضيان  حداكثر سن  -5. حسن سلوك و زي طلبگي    
 علميـه و مـشغول بـه         دارندگان مدرك كارشناسي بايد داراي حداقل مـدرك سـطح يـك حـوزه             : 1تبصره  . داشتن حداقل مدرك سطح دو حوزه علميه و يا كارشناسي معتبر           -8. تحصيلي

 1391-92 شـروع دوره از نيمـسال دوم سـال تحـصيلي     -2. باشـد   دوره ويژه برادران مي-1 :تذكرات مهم) ب .باشد مدرك معادل، معتبر نمي: 2تبصره . تحصيل در سطح دو حوزه نيز باشند 
   .نامه داخلي مؤسسه از تخفيف ويژه در پرداخت شهريه برخوردار خواهند بود  داوطلبان داراي معدل باال بر اساس آيين-3. خواهد بود

  :  مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي سوره-28
ـ  رشـته ذ ي در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون علمـ       ديشدگان با  ي خاص بوده و معرف    طيصورت شرا  ها به   رشته هي كل ي مؤسسه برا  ني دانشجو در ا   رشي پذ -1   .نـد ي شـركت نما ربطي
 در صورت انـصراف و  اني دانشجو-3.  خواهند بودازين شي پيهااحد مربوطه موظف به گذراندن و  ي گروه آموزش  صي و به تشخ   ي دوره كارشناس  يليشدگان به تناسب رشته تحص     رفتهي پذ -2
 خوابگـاه  نيمأ در قبال تي تعهدچگونهي مؤسسه ه-4 .ندي پرداخت نماي و فناورقاتيتحق، مانده را برابر ضوابط وزارت علوم ي باقيها  ترمهي ثابت كل هي شهر ديها با    دانشگاه ري انتقال به سا   اي

 قيـ  ملـزم بـه تحق  ينـ ي هنـر د ي اعـتال يشدگان در راستا رفتهي پذ-6. باشد ي به عهده دانشجو ميلينامه تحص اني و رساله پا  ي علم ي و اردوها  ي كارگاه يمصرف يها نهي هز هي كل -5 .ندارد
 و  ي و فنـاور   قـات ي تحق ، وزارت علـوم   ييانـشجو  مقررات و ضـوابط د     هي كل تي بر رعا  ديكأ ت -7 . خواهند بود  ي اسالم غاتي اهداف سازمان تبل   نهيپژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زم        

  . اسـت يشـدگان الزامـ   رفتـه ي پذي برالي در طول دوره تحص   ،باشد ي مؤسسه م  ني ا رشي پذ يها تي و متعهد كه از الو     نيونات هنرمند متد  ئ ش تيژه رعا ي و ضوابط خاص مؤسسه به و      طيشرا
        021-66874711تلفن     .398 پالك ،آذربايجان خوش و ني ب،ي آزادابانيتهران خ: آدرس -9 .اهد بود خوي اسالمغاتي سازمان تبلدأيي و ترشي منوط به پذيي نهارشي پذ-8

   www.soore.ac.ir :نشاني اينترنتي
  :  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-29

  .ييد ناجاهاي الزم به تأ  داشتن صالحيت-3.  سال سابقه خدمت20 حداكثر -2.  داشتن حداقل درجه سرواني-1
  : نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران-30

  .باشد نامه از ارگان بورس دهنده مي منوط به ارايه موافقت پذيرش -4 .انجام مصاحبه -3. مرداز جنس فقط پذيرش  -2. بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران -1
  
  
  



 التحصيالن رتبه اول                                                     فرم تأييديه فارغ1391 سال )كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست  188 صفحه  التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ
  

 محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  ها و مؤسسات آموزش عالي ارشناسي دانشگاههاي ك التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1391در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1391/   /                 :                               تاريخ            باسمه تعالي                  

                       
  ...................................................: شماره                        

  
  

  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... :فرزند .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو :از
  .......................................... :در سال تحصيلي  ........................................................................ :ورودي رشته ........................ :متولد سال                    

  

  ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
      

       با سالم و احترام
ام و واجـد       خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده           

بر اساس بند تـذكرات     (، مراتب از طريق مقتضي      اين فرم  باشم ضمن تأييد    التحصيالن رتبه اول مي     شرايط استفاده از امتيازات فارغ    
  .به سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد) مندرج در ذيل اين فرم

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو  
  

  1391          /       /:تاريخ تكميل فرم
  

   ...................................... به شماره شناسنامه ................................ فرزند .......................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در   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 مؤسسه آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغ/ از اين دانشگاه با معدل كل                            
  

     معاون آموزشي  
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
 31/2/1386مـصوب  » هاي تحصيلي باالتر نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره آيين« دانشجو الزم است مشمول مفاد   -1

  .اي از آن در همين دفترچه درج شده است  تحقيقات و فناوري براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهوزارت علوم،
ايـن  » الـف «هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه، در قسمت              التحصيل رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شماره           فارغ -2

  .التحصيلي خود ارائه نمايد ا به حوزه معاونت آموزشي محل فارغفرم، فرم مذكور ر
آن را در صـورتي     » ب«التحصيل رتبه اول، قسمت       ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغ                 دانشگاه -3

 در پرتـال اينترنتـي رتبـه اول ايـن           5/5/1391و حداكثر تا تـاريخ      باشند، تكميل و تأييد نموده        كه واجد شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي        
التحـصيالن   بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فـارغ . سازمان وارد و اين فرم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند        

   .گردد و هيچگونه مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود منظور نمي
  . واصل گردد، اعمال نخواهد شد3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند  چنانچه اطالعات فارغ -4
  .شود هاي علوم پزشكي و وابسته به آن نمي التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه  اين امتياز شامل فارغ-5
صورت نـاقص از     هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات ب     ينكه از طريق مؤسسه فارغ    صورت كامل تكميل نگردد و يا ا        بديهي است چنانچه اين فرم به      -6

منـد شـوند و هيچگونـه     طريق پرتال به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتيـاز رتبـه اولـي بهـره                  
  .ه در اين خصوص پاسخگو نخواهد بودمسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود و اين سازمان به اعتراضات واصل
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  ها پيوست  189صفحه   نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش
  

 انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيش
 

ف ه د رد لر ه     ش/م ر ا ه  ام د ف   رد ه د لر ه     ش/م ر ا ه  ام د  
1    51    
2    52    
3    53    
4    54    
5    55    
6    56    
7    57    
8    58    
9    59    
10    60    
11    61    
12    62    
13    63    
14    64    
15    65    
16    66    
17    67    
18    68    
19    69    
20    70    
21    71    
22    72    
23    73    
24    74    
25    75    
26    76    
27    77    
28    78    
29    79    
30    80    
31    81    
32    82    
33    83    
34    84    
35    85    
36    86    
37    87    
38    88    
39    89    
40    90    
41    91    
42    92    
43    93    
44    94    
45    95    
46    96    
47    97    
48    98    
49    99    
50    100    



 1391 سال )كارشناسي ارشد(فترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي د

      
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آموزش كشور سنجش سازمان پايگاه اينترنتي
www.sanjesh.org  

  


