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 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 پذيرش اتباع خارجي)ه
 2 ها و مؤسساتهاي كارشناسي دانشگاه رتبه اول دوره)و
 كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز

 تذكرات مهم در رابطه با معدل -      

4-2 
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 4 انتخاب اينترنتي محل تحصيل)ح
 4-5 هاي تحصيليفرم اينترنتي انتخاب رشته)ط
  5 هاي خيلي مهم يادآوري)ي
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 6-67 15367 تا كد11001 از كد هاي تحصيلي گروه علوم انساني  كد رشته محل - 1جدول شماره  -
 68-105 23834 تا كد21001 از كد هاي تحصيلي گروه علوم پايه  كد رشته محل - 2جدول شماره  -

 106-148 34022 تا كد31001 از كد هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي  كد رشته محل - 3جدول شماره  -

 149-170 42624 تا كد41001 از كد هاي تحصيلي گروه كشاورزي  كد رشته محل - 4جدول شماره  -

 171- 177 51424 تا كد51001 از كد هاي تحصيلي گروه هنر  كد رشته محل - 5جدول شماره  -

  178 71062 تا كد71001 از كدهاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي  كد رشته محل - 6جدول شماره  -
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نوبت دوم  هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشتهو جدول شهريه دانشجو   ضوابط پذيرش شرايط و )الف
  179 عاليآموزشمؤسسات و ها انشگاهد

  179  حضوري هاي نيمههاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و ميزان شهريه در رشته)ب
  179-180  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نورشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته)ج
هاي مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته )د

  180 و غيرانتفاعي  غيردولتي

  180-181  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته)ه
  182-183  هاي پرديس خودگردان هاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته)و
 183-190 ها و مؤسسات آموزش عاليشرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه)ز

  191-195  هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاصشرايط و ضوابط اختصاصي ارگان)ح
  196  ها و مؤسسات آموزش عالي التحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه ـ فرم تأييديه فارغ

 197 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي ـ پيش

  198-201 اول دفترچه راهنماي انتخاب رشته اطالعيه اصالحياتـ
  201-205 دفترچه راهنماي انتخاب رشتهدوم اطالعيه اصالحياتـ

  



 شرايط و ضوابطكليات و                                                                          1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1392دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  1صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

   تعالي  سمهاب
   دمهـمق

 كـه  اميـد   ايـن  بـا  و 1392 سـال  ) ناپيوسـته داخـل   كارشناسـي ارشـد    هـاي  دوره( تكميلي  تحصيالت ورودي  آزمون  براي داوطلبان گراميالهي  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

  بـه   توجه باباشند،  مجاز به انتخاب رشته مي  اوليه  كارنامه  بر اساسكه   داوطلباني  بين از داخل  ناپيوسته ارشد  كارشناسي هاي دوره امتحاني هاي رشته از  يك هر در دانشجو گزينش
  .خواهد شد  مربوط انجامضوابط   مطابق  عمومي  هاي صالحيت  بررسي نتيجه و  انتخابي  هاي كد رشته  و اولويت  اكتسابي  كل  نمره

  .گيرد مي انجام شده تراز  معدل %20 وتوجه به ضرايب مربوط  گرايش با هر در كتبي آزمون  نمره %80  اساس بر  تحصيلي  هاي رشته  كليه در  نهايي  گزينش :هبصرت
  :شرايط خاص هاي داراي و رشته  بورسيه )ب

 و  عمـومي  شـرايط   بـر دارا بـودن    عـالوه  بايد،  تحصيلي  هاي كد رشتهاز   يك در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسساتيا  ها و سازمان ها، وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان      
  سسـه ؤو يـا م   دهنده  بورس  ارگان ياو   سازمان يا و  وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و ، واجد شرايط الزم  علمي  نمره  حد نصاباحراز  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 اختصاصيش -1 تبصره

گرايش  شته وس راسا بر  واجد شرايط بودنتمايل و   در صورت ،آن  دقيق  از مطالعه  پس الزم است  داوطلبان  كليه  لذا  .استدرج گرديده ) ها پيوست بخش(  دفترچه  اين 
 . نمايند  مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  داراي يا  بورسيه  محل  كد رشته 2 حداكثر  انتخاب  به  ، نسبتخودمجاز 

 بـه  توجـه  ، بـا  شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش  و مؤسسات  مختلف  هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  اساس بر ،انتخابي  هاي  محل كدرشتهاز   يك هر در -2 تبصره
منظـور    بـه   برابـر ظرفيـت   چنـد  ها تا كد رشته اينگونه در  شدگان معرفي  اسامي  فهرست ،) محل  كد رشته 2 حداكثر( انتخابي  هاي كد رشته از يك هر در  نمرات امتحاني

منـدرج در    زماني  برنامهاطالعيه   بر اساس  است  الزم  شدگان معرفيلذا  .شد خواهد سايت سازمان درج در و  استخراج  گزينش  مراحل سايرو   ، معاينه مصاحبه در  شركت
. نماينـد   ذيـربط مراجعـه    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسه يا و  دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  به  فوق  مراحل  انجام  برايازمان و نشريه پيك سنجش سسايت 
  نهـايي   و ساير ضوابط مربـوط، گـزينش    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسهو يا   دهنده  بورس  ارگان يا  توسط سازمان  شده گزارش  نتيجه  بر اساس  است  بديهي
    .گردد است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مي الزم به ذكر .گرديدخواهد   انجام

و سـايت   6/3/1392 و 30/2/1392 ساير مراحل گزينش از طريـق نشـريه پيـك سـنجش مـورخ      برنامه زماني مصاحبه و ظرفيت و برابرتاريخ دقيق اعالم اسامي چند  :توجه* 
 .به اطالع داوطلبان خواهد رسيداينترنتي سازمان 

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 رشتهدر هر دو  باشد پرينت مي يت وؤاين سازمان قابل ر  اينترنتي
  .باشند مي  و يا بورسيه  شرايط خاص  داراي  محل  كد رشته 2حداكثر   انتخاب  مجاز به ، منحصراً فوق 2  تبصره

پذيرش دانشـجو   پرديس خودگردان يا ي كه به روش مجازيمؤسساتهمچنين آن دسته از  و شاهد و )ع(ي امام صادقها دانشگاهي تحصيلي ها محل كد رشتهانتخاب  -4 هرتبص
داراي شـرايط خـاص    يـا  محـل بورسـيه و   كـد  شرط محدوديت انتخاب دو از ،)1131كد (و مجازين به انتخاب رشته در مجموعه رشته امتحاني مطالعات جهان  دارند

  .باشد مستثني مي
  .نمايد نمي ءاعطا  داخل تحصيلي  بورس ارشد  كارشناسي  مقطع  دانشجويان از  هيچيك  به  فناوري و  تحقيقات ، علوم  وزارت :تذكر* 
  :)كارشناسي ارشد( تحصيالت تكميلي مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ج

 شـيوه  تنهـا  1389 سال تا شيوه اين .باشد مينامه  روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان ،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 صورت 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 ينترنتيا  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 :شيوه پژوهش محور
زمـان بـا    توانـد هـم   واحد است و دانشـجو مـي   10تا  6تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه . باشد مينامه  و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايانبوده 

  .واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند
در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت         .نيمسال تحصيلي است 4 سال مشتمل بر 2 طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر :تذكر* 

  .سال تجاوز كند 5/2تكميلي دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 
  : رزمندگان سهميه )د
 ،ها محل  كد رشته از  يك هر در  اسالمي  شوراي  مجلس  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  به  بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

 3 اتصـفح  در  مندرجو تسهيالت  ها از سهميه 1 بند  مشمول افراد( سهميه رزمندگان واجد شرايط  متقاضيان  به  ظرفيت% 20 نمره علمي تا سقف% 80در صورت دارا بودن حداقل 
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، كسب الزم را   نمره  حد نصاب  كه )يك  شماره  راهنماي  دفترچه 4و 

 در  ضـور داوطلبانـه  حماه  12 حداقل  كه  صورتي در اند، شده  پذيرفته  يسراسر  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  لغايت 31/6/1359  تاريخ از( باطل  عليه  حق نبرد  هاي جبهه

 حداقل  داراي كه  اند، در صورتي شده  پذيرفته  هناپيوست  كارشناسي  در دوره  يك بار همو   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

گان با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمند  كه  از داوطلباني  دسته  آن: 3تبصره 
  .را نخواهند داشت 1392سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل هاي دوره(در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

هـاي شـاهد و ايثـارگر در رديـف      ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامهبر اساس مصوبه پنجاه و : 4تبصره 
هاي مذكور در  با استفاده از سهميهآن دسته از داوطلباني كه . نخواهند بود 92هاي مربوط در آزمون سال  اند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه نهايي قرار گرفتهشدگان  پذيرفته

هـاي   نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دوره ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام حضوري دانشگاه و نيمه نوبت دومهاي  دوره شدگان رديف پذيرفته
  .خواهند بود 92هاي مربوط در آزمون سال  ود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميهاند، در صورت انصراف از رشته قبولي خ قرار گرفته پرديس خودگردانمجازي و 

  : اتباع خارجيپذيرش )   ه
منـدرج در دفترچـه   ( شـرايط عمـومي و اختصاصـي ايـن آزمـون     دارا بـودن  ، بايد عالوه بر 1392در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني      

شدگان نهايي اين آزمـون قـرار    بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته .وده باشندنام اينترنتي، عالمتگذاري نم ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1راهنماي شماره 
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 16نام 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



 شرايط و ضوابطكليات و                                                                          1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1392دفترچه 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 اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2
توضـيح و  . گـردد  تلقـي مـي  » كان لـم يكـن  «طق، ها و مؤسسات آموزش عالي آن منا 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
هاي خـاص و حسـاس اكيـداً ممنـوع      و رشته) امياز جمله تعهدات استخد(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؛  3نفر،  9يش از بنفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت  9تا  5نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت  4تا  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   وزارتتوسـط   2/3/91مـورخ   و/22354استعدادهاي درخشان كه طي ابالغيه شماره هدايت شوراي  5/2/1390 مصوب(  كارشناسي  دوره  اول  رتبه  التحصيالن فارغ  تحصيل
و %) 90(  الزم  علمـي   نمـره   حـد نصـاب   احراز  صورت در اند، نموده  شركتو  نام ثبت  آزمون  اين دركه  )آموزش عالي اعالم شده است و مؤسسات ها دانشگاهبه فناوري  و  تحقيقات

 . شود مي  داده  تخصيصذيل  7 تا 1 هاي تبصره  شرح  به  شرايط گزينش ساير
 و باشـد  مـي نيمسـال   اپيوسته چهارنآموختگان دوره كارشناسي  براي دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال، مدت تحصيل براي دانش حداكثر -1  تبصره

  .باشد محل تحصيل خود مؤسسه هم ورودي در دانشجويان هم رشته و مقايسه با باالترين ميانگين در حائز ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد
 در مقطـع كارشناسـي   هاي آموزشي خـود  التحصيالن رتبه اول كليه رشته رشته، از بين فارغ ازاي هرسال به  هر در بار يك آموزش عالي موظفند مؤسسات و ها دانشگاه -2  تبصره

به سازمان سنجش آمـوزش   مقررموعد  باشد دررا كسب كرده  كلمعدل كه باالترين  ار فقط يك نفر ،تحصيل آنها نگذشته باشد تاريخ فراغت از سال از دو بيش از كه
  .معرفي نمايند كشور

طريق آزمون سراسري ايـن سـازمان وارد    مجازي چنانچه از و حضوري هاي نيمه دوره مقطع كارشناسي در  دانشجويان 2/3/91مورخ  و/22354شماره ابالغيه  بر اساس -3  تبصره
  .شوند مند توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره هاي فوق شده باشند مي دوره

  ايـن   تواننـد از مزايـاي   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  رتبه  التحصيالن از فارغ  يك ره -6 تبصره

 .شـد  نخواهـد   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   تحصـيالت   ورودي  آزمـون  در  شـركت   طريـق  از و  داوطلبان ساير همانند  آنان  تحصيل  نشوند، ادامه  پذيرفته  اول  رتبه امتياز  به  با توجه  كه  افرادي -7 تبصره
 . بود بعد ميسر خواهد  سنوات)  داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي

توسط معاونت  )196 در صفحه  مندرج(رتبه اول   ييديهأت  فرمضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان بر اساس مندرجات   كه شد خواهند  گزينش اول رتبه  امتياز در افرادي: تذكر* 
 در  اسـت   بـديهي  .گردداعالم   سازمان  ه اينبمنحصراً از طريق پرتال اينترنتي  5/5/1392 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 انتخـاب رشـته گرديـده   . لحاظ نخواهد شد  آنان  براي  اول  رتبه  سهميه  اينصورت غير
 حـداكثر  مجازنـد  نامه آيينضمناً مشموالن اين . 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  ،1392  سال)  داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسيهاي  دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به     
 در  مجاز  رتبه  آخرين ،)با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط( ، رتبه داوطلب بدون سهميهسهميه 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   منحصـراً ا ايـن كارنامـه   كـه  الزم به ذكر اسـت   .استقابل مشاهده ) نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و نام خانوادگي( داوطلبي و درج مشخصات فردي

 .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 رشتهدر دو   كه  داوطلبانياطالعات علمي  :تذكرمهم* 

 .باشد يت ميؤقابل راينترنتي سازمان مشخص و در سايت ) امتحاني دوم
  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از يك هر  براي 1392 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، 
  .تاس  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      ثبت معدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از -1

. نامي، به محل قبولي خود ارائـه نماينـد   شانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبتكارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه ن
  .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) كارنامه نتايج اوليهپس از بررسي (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 كارشناسينام و شركت در اين آزمون،  داوطلباني كه به هنگام ثبت مالك عمل معدل براي آن دسته از -1-2
باشـد و   در دوره كارشناسي مي 31/6/1391همان ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ ) اين آزمون 1دفترچه راهنماي شماره  28مندرج در صفحه (ه معدل يتأييد
  .شوند، تأثيري در اين آزمون ندارد التحصيل مي نام در اين آزمون فارغ التحصيلي داوطلباني كه پس از ثبت عبارت ديگر معدل فارغ يا به

تحصيلي بـه عنـوان   ال 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
  .التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ

التحصـيلي   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
  .الك عمل خواهد بودآنان م

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 مغاير معدلبراي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان  -2تبصره 
  .در نظر گرفته شده است 10اند، حداقل نمره معدل يعني  نام اينترنتي درج ننموده ثبت

التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا  فارغ 31/6/1392كه حداكثر تا تاريخ  سال آخر دوره كارشناسي پيوستهبراي دانشجويان  -3تبصره 
  .درج شده است 31/6/1391تاريخ 

  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -4تبصره 
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التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنـان   فارغ 31/6/1392كه حداكثر تا تاريخ  پيوستهسال آخر دوره كارشناسي نابراي دانشجويان  -5تبصره 
  .به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است 31/6/91تا تاريخ 

  .ته و كارداني درج شده استهاي اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوس ، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -6تبصره 
بدون اخذ واحـد درسـي نسـبت بـه دريافـت مـدرك دوره كارشناسـي اقـدام         پس از معرفي اين سازمان و ، كه داوطلبان حافظ قرآنمالك عمل معدل براي آن دسته از  -3

  .اند، معدل تعيين شده از سوي اين سازمان خواهد بود نموده
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير   هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهنمايد كه به  مجدداً يادآوري مي -4

. نماينـد ) اوليه اصالح نكـرده باشـد   در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج(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

بايسـتي   مي ،باشد معدل مندرج در كارنامه اوليه مي باشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -5
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 ثبـت  -سازمان سنجش آموزش كشور 15875 -1365صندوق پستي  :تهران: پست پيشتاز به آدرس از طريق 5/3/1392 همراه كارنامه نتايج اوليه حداكثر تا تاريخ
  .واحد تحصيالت تكميلي مكاتبه نمايند

  :اطالعات رشته امتحاني اول )ز -2
 . است شده  درج )-33/33 و 100(ه فاصل درنمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  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  كهخواهد بود   معني  بدين  خارجي  زبان  ، در درس75  خام  نمره مثالً.  است  آورده  دسته غلط، ب  هاي پاسخ  منفي  از كسر نمرات

   .است  شده) 75( فتاد و پنجهمذكور   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  االتؤاز 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 :وضعيت داوطلب در هر گرايش -4رديف 

  بـراي و خواهند بود   رشته  به انتخاب مجاز) اند گرفته قرار  ظرفيت برابر چند  رديف در  كه  افرادي( افراد  و فقط اين  برابر ظرفيت استخراج چند  اسامي  ابتدا فهرست، 1392
شـده    انجـام   علمـي   گـزينش   بر اساسوضع علمي داوطلبان گردند، لذا  مي  معرفي  عملي ياتشريحي   آزمون در  ، شركت عمومي صالحيت بررسي  :شامل  مختلف  مراحل
  .گردد به شرح زير اعالم مي 4جدول شماره مندرجات هر يك از مفهوم  . 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 هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره  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 كارشناسيمعدل  %20و   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  داوطلب  رتبه -3-4
  .درج گرديده است )همان گرايش  كل  نمره  بر اساسباشند،  مي

اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پـروژه و يـا    نمره كل و رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده :تذكر مهم* 
. نمايـد  ها تغيير مي دروس مربوط، اين رتبه باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذكور و اعمال نمره 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 شركتبين  رتبه داوطلب دردر اين ستون،  :بدون سهميه رتبه داوطلب -4-4

  .درج گرديده است )نمره كل همان گرايش بر اساسباشند  داراي چند گرايش مي
هـاي تحصـيلي    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 است در هر گرايش با توجه به سهميه ،انتفاعيدولتي و غيرغيرآموزش عالي سسات ؤمدانشگاه پيام نور و 
مؤسسـات  هاي تحصيلي دانشـگاه پيـام نـور و     غير از رشته ها به ساير رشتهدر  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  كه نشانگر  ،در هر گرايش غيردولتي و غيرانتفاعيآموزش عالي 
د رشـته محـل   بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب ك. 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 هايي از گرايش مربوط به رشته امتحاني مي يا رشته محل
از به انتخاب كد رشته محل يا كـد رشـته   به منزله آن است كه داوطلب مج. درج شده باشد» غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه  نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش

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

  . درج گرديده استمربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي،هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و  رشته عالقمندان به
هـاي تحصـيلي دانشـگاه پيـام نـور و       رشـته  بـراي آخرين رتبه مجاز  ستون،در اين  :دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعيتحصيلي هاي  آخرين رتبه مجاز در رشته -4-8

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

اسـاس ضـوابطي كـه در     هـاي گـرايش مربـوط، بـر     مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محلكه نشانگر در هر گرايش  و غيرانتفاعي،
هـايي از   ي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشـته محـل  بدين ترتيب داوطلب .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  گرايش مربوط به رشته امتحاني مي
هـاي گـرايش يـا     است كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشـته محـل يـا كدرشـته محـل      به منزله آن. درج شده باشد» غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه  گرايش
  .باشد هاي غيرمجاز نمي گرايش

از رشـته امتحـاني داوطلـب، در     مؤسسات آموزش عالي 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 شد 8-4و  7-4هاي  رديف

به منزله آن است كه با توجه بـه نمـرات اكتسـابي 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 بر4شماره هاي موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول  گرايش و يا گرايش

» مجاز نيستيد«كارنامه آنان كلمـه   5در رديف  ،باشند دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و براي آن مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  انتخاب رشته
    .درج شده است

اسـاس رشـته،    هـا، معـدل داوطلبـان بـر     با توجه به اختالف سطح علمي دانشـگاه  ،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



 شرايط و ضوابطكليات و                                                                          1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1392دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  4صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

دسته از داوطلباني كه  براي آنرديف، در اين  :مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و  شتهگزينش ر رشركت د مند به عالقه -7رديف 
كلمـه   ،اند عالم نمودهنام در تقاضانامه اينترنتي ا به هنگام ثبت مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيهاي 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 آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت :تبصره

كارنامه اعالم نتـايج  ها در  ها كسب كرده باشند، پيغامي را مبني بر امكان انتخاب اين رشته هاي اين دانشگاه در صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفـاعي و دانشـگاه    نشگاههاي مربوط به دا لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشته. مشاهده خواهند نموداوليه 

از طريـق  ها و مؤسسات،  هاي اين دانشگاه بابت اعالم عالقمندي به رشته) تومان  صدتشه و هزار پنج معادل(ريال  000/58 مبلغبايست پس از واريز  پيام نور هستند، مي
هـا را در   ها و مؤسسات اقدام نموده و سپس ايـن رشـته   عالقمندي به انتخاب اين دانشگاه عالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتاب كارتسيستم اينترنتي و توسط 

   .فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند
  :اطالعات رشته امتحاني دوم )ز -3

اطالعـات مربـوط بـه رشـته      5و  4، 3، 2، 1هـاي   رديـف  تفاوت كـه در با اين  ،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 امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته امتحاني

  .درج گرديده استاند،  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  كارنامه 5رديف   اساس بر
، آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، مراكـز پيـام نـور       مؤسسـات هاي روزانه، نوبت دوم، نيمه حضوري،  دوره از  عالقه مورد  يها محل  كد رشته انتخاب  به  نسبت، تكميلي  تحصيالت

 عنوان توجه به مندرجات ذيل با محل  كد رشته) يكصد( 100 تا حداكثريا بورسيه  هاي داراي شرايط خاص و همچنين رشته و پرديس خودگردانهاي  ، دورههاي مجازي رشته
 .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به را انتخابي  يها محل  كد رشته و اقدامكارنامه  4 جدول شماره »نتيجه«
  متقاضـي  نيـز  )نام ثبتراهنماي  دفترچه 5مندرج در صفحه (  امتحاني  كد رشته 66از   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( 5رديف  به توجه با اند و شده
 اصلي  رشته  يها محل  كد رشته تمايل  صورت در دارد  ضرورت  كهدر نظر گرفته شده است   رشته  انتخاب  فرم  فقط يك نيز  داوطلبان از  قبيل  اين  برايضمناً  .نمايند

  .نمايند  درجعالقه   اولويت  ترتيب  به ، فرمهمين يك  را در)  دوم  رشته  امتحاني  كدرشته( بعدي  رشته  يها محل  كدرشته و ) امتحاني اول  رشته(
اينترنتـي  سـايت   هاي مندرج در پيك سنجش و مطابق اطالعيه( شده  اعالم  زماني  برنامه  بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2

 و بـوده گيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده       مي طريق سايت در اختيار وي قرار از يرقم 15 رسيدصورت انجام صحيح انتخاب رشته  بديهي است درتكميل 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  دداوطلب باي

  .  نشده استنشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام  يرقم 15انتخاب رشته 
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 از 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  نشجوياندا(  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 بر ها محل  كد رشته  اينگونه  انتخاب از

پـروژه شـركت نماينـد، لـذا ايـن دسـته از        2 در حـداكثر  تواننـد  ضوابط مي بر اساسباشند،  كه مجاز به انتخاب رشته مي 1358 و 1357 امتحاني  هاي كد رشتهكليه داوطلبان  -6
د بودن با توجه به هوشمنبديهي است . يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نماپروژه  2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر داوطلبان در صورت تمايل مي

، ، علمـي ضـمناً تـاريخ توزيـع كـارت و برگـزاري آزمـون      . ه نخواهد شـد از اين رشته امتحاني داد پروژه 2سيستم انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 
 هـاي طريق نشـريه پيـك سـنجش روز    اطالعيه از صورت هب )1363و  1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحاني كد رشته( عملي يا و پروژه، تشريحي

  .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدو سايت اينترنتي سازمان  3/4/1392 و 27/3/92 دوشنبه مورخ
و منحصراً  10/3/92اند، در تاريخ  داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شدهبراي ) طراحي صنعتي( 1362كدرشته امتحاني ) تشريحي(الزم به توضيح است كه آزمون عملي  :تبصره

  . منتشر خواهد شد 6/3/92نامه پيك سنجش مورخ  در شهر تهران برگزار خواهد شد كه اطالعيه سازمان در خصوص توزيع كارت آزمون مذكور در سايت سازمان و هفته
ورودي داوطلبـان آزمـون    دسـته از  كل كشـور، آن  1364قانون بودجه سال  49 تبصره) الف(به استناد بند ت محترم وزيران أتصميم هي بر اساس : مهم  رتذك

 كه داراي آزمـون  1363و  1362 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحاني كد رشته تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته در
كه متعاقبـاً  ( آزمون مربوط نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون شركت درقبل از دريافت كارت  بايد ،باشند مي عملي يا تشريحي، پروژه و علمي،

   .نمايند اقدام هاي بانكي عضو شبكه شتاب از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارت) هاي فوق اعالم خواهد شد در اطالعيه
   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
  :داوطلبان مجاز به انتخاب رشتهقابل توجه * 
بـه   صورت عالمتگذاري در يكي از ايـن مـوارد   نمايند كه در بندهاي ذيل را مشاهده ميمجاز به انتخاب رشته، به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان     

كـه   ...) و   تحصـيل   حـين  ، شدن پذيرفته(  مرحله هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي  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 ميد ييأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  معدل، رشته(اطالعات فوق 
 □. داراي مغايرت است ييد نبوده وأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  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
  . شد دو دانشگاه محل تحصيل داده شده و پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواه) اين دفترچه اقدام شود 2-3ات مندرج در صفح» مهم

كارنامه مجـاز   5رديف  هاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات فرم انتخاب رشته     
اوليه، شـماره   نام ثبتگيري پيرمز ورود و كد  ،ه با وارد كردن شماره پروندهلذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشت ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر به انتخاب رشته مي

  . كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند معيني ي 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     
رشـته  هـاي   يا اينكه داوطلـب در گرايشـي از گـرايش    محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و كد رشتهاعالم خطاي انتخاب : مثال

بديهي است چنانچه داوطلبي نسـبت 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 
  .ددانخواهد  يرقم 15رسيد انتخاب رشته به اين داوطلب سيستم  شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و



 شرايط و ضوابطكليات و                                                                          1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1392دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  5صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

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

  .دقت الزم را بعمل آورندخود به هنگام انتخاب رشته گردد  كيد ميأبه داوطلبان ت باشد مياين سازمان ميسر ن
 197 نمونه منـدرج در صـفحه  ي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم ها محل كد رشتههاي 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   ( تركوتاهو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان اين دفترچه درج 
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رخطاي كمتري 

هاي اين سـازمان بـه اطـالع داوطلبـان رسـيده       اطالعيهيا هاي راهنما و  هايي كه داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در دفترچه رعايت شرايط و ضوابط در رشته -3
ها مبادرت نموده و در آنها قبول شوند، كليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه    باشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشته است، به عهده داوطلبان مي

) 1260كدرشـته امتحـاني   (آموختگان مقطع كارشناسي در رشته مهندسي صـنايع   دانش: به عنوان مثال. زمان نخواهد بودخود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سا
 .    وري نيستند و در صورت انتخاب و پذيرفته شدن، قبولي آنها لغو خواهد شد مجاز به انتخاب رشته از گرايش مديريت سيستم و بهره

  . 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 -4
  : مهمخيلي  هاي يادآوري )ي
لذا داوطلباني كه بر اساس نتيجه مندرج  ،عنوان گرديدهرشته هاي ديگر  يكي از گرايشپذيرش با ضرايب  ،هاي تحصيلي برخي رشتهدر ستون مالحظات داوطلبان دقت نمايند  -1

عنـوان   كنـار  همچنين در .را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند ها محلتوانند اين گونه  اند، مي در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده
  .گرايش به همين منظور نيز درج شده است هاي تحصيلي، كد رشتهباالي جداول  رشته در

يديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبـان گرامـي اكيـدًا    أيپس از گرفتن ت ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتيها محلبا توجه به اينكه كد  -2
محل دانشگاه، دوره، ميـزان شـهريه   (هاي انتخابي  كد رشتههاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربوط به  ايي فرم انتخاب رشتهگردد قبل از اقدام به تكميل نه توصيه مي

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و  دوره
گذرانـدن دروس    رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـه      پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با 1392آزمون 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   مؤسساتو  ها دانشگاهتوجه به محدوديت امكانات  درج گرديده، با 1392دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال  همانگونه كه در -4

اي در همان مقطع  ت خود را در رشتههاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي تحصيال لزوم توزيع عادالنه فرصت
نوبـت  توانند بـراي دوره   مي )به خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد( ضوابط آزمون صورت دارا بودن ساير شرايط و دراين قبيل داوطلبان . اند مجاز نيست گذرانده

بـر  . توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهنـد  رشته مربوط مي نوبت دومط پرداخت شهريه دوره دوره روزانه به شر صورت قبولي در در يا و همان مقطع داوطلب شوند در دوم
  .هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است رشته  اند، براي گذرانده  نوبت دومدوره  را قبالً در تحصيالت خود  كه  آموختگاني دانش از  آن دسته  اساس پذيرش  همين

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

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

و پـرورش، فرهنگيـان داراي مـدرك     وزارت آمـوزش  19/11/89شوراي معين شوراي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ  23/1/1390مورخ  221ه جلسه بر اساس مصوب -6
  .ندده ادامه تحصيل 1392ت تكميلي سال تحصيال  توانند با توجه به شرايط ذيل در آزمون ميكارشناسي معادل 

مقطع ادامه تحصـيل داده و  اين توانند 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 
هاي اساسـي و  واحدهاي درسي مقطع تحصيلي كارشناسي معادل افراد پذيرفته شده، بايد مورد ارزشيابي قرار گرفته تا در صورت نياز نسبت به گذراندن واحد: 3تبصره 

  .ضروري اقدام نمايند
موعد مقرر موفق به انتخـاب رشـته    داوطلباني كه در دسته از آنلذا  ،پذيرد شود صورت مي ها منتشر مي 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  گيرد، لذا ترتيب 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  القهع  نشانگر ترتيب  تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت  نهايي  گزينش در  يا امتيازي ثيرأت  هيچگونه
 يـا  و غيرانتفـاعي غيردولتـي و   عـالي  آمـوزش   مؤسساتحضوري،  نيمه ،عالي آموزش و مؤسسات ها دانشگاههاي نوبت دوم  دوره تحصيلي يها محل كد رشته داوطلبان متقاضي -9

 مربـوط،   جداول ذيربط در  عالي  آموزش  مؤسسات  شهريه  مبلغ .باشند مي  شهريه  پرداخت به ملزم پرديس خودگردان و هاي مجازي دوره ،دانشگاه پيام نور ، خاص شرايط  داراي
   . است  شده  درج

تحصـيلي   هـاي  در جـداول رشـته  تحصـيلي  رشته و گرايش با ذكـر عنـوان دوره    ذيل عنوان هر هاي مختلف تحصيلي، در ي دورهها محلالزم به ذكر است كه رشته  :توجه* 
 .صورت يكجا درج شده است هب

  مؤسسـات  و هـا  دانشگاه  درخواست  اساس بر دفترچه  در اين  مندرج  تحصيلي  يها محل  كد رشتهاز   دانشجو در برخي  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

 روزانه  دورهشدگان  كليه پذيرفته گردد همچنين مجدداً تأكيد مي. گردد ميلغو  آنان  قبولي  اينصورت شوند، در غير  التحصيل فارغ 31/6/1392 تاريخ تا بايد حداكثر  داوطلبان -11
   .را نخواهند داشت 1393  سال)  داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون در  شركت  حق، 1392آزمون تحصيالت تكميلي سال 

 شخصاً بـا  24/5/1392 تاريخ تا حداكثر است   دهد، الزم را نمي  فوق  تا تاريخ  شدن  التحصيل فارغ  احتمال  داليلي به   داوطلبي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل از صورتي كه بعد در : تبصره
  فـرم   تكميـل   بـه   مراجعـه و نسـبت   كشـور   آمـوزش   سنجش  سازمان  بهنام  و اطالعات كارت اعتباري ثبتعكسدار معتبر   شناسايي  كارت يا و  شناسنامه  اصل  داشتن  همراه  به

امضـاء داوطلـب در ذيـل درخواسـت      اثر انگشـت و ( يا با ارسال درخواست كتبي و دارد  و رسيد دريافت  اقدام 1392  سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  از گزينش  انصراف
اداره بـه   15875 -1365: پست سفارشي به آدرس تهران صندوق پسـتي  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 گزينشبه نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،  اين سازمانواحد تحصيالت تكميلي ـ  نام ثبت
  .و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود شد 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 ،1392  تكميلي سال  تحصيالت  ورودي  آزمون نهايي در  گزينش  نتيجه آگاهي از منظور  به -12
  .قرار داده خواهد شد اين سازمان در اختيار داوطلباناينترنتي 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
ون 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 روزانه اين آزم

  . 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 هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي ، 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 صورت لـزوم  اينترنتي و يا سايت ) رساني سازمان سنجش آموزش كشور نامه خبري و اطالع هفته(طريق نشريه پيك سنجش  از هرگونه تغيير -1
  . هاي گروهي اعالم خواهد شد از طريق رسانه

روابـط عمـومي سـازمان سـنجش      15875-4378  :و يا صندوق پسـتي سيستم پاسخگويي اينترنتي اين سازمان طريق  از توانند داوطلبان در صورت لزوم مي -2
  .يندتماس حاصل نما 021-88923595-9  :هاي وده و يا با شماره تلفنارسال مدارك مستند مكاتبه نم با ،رآموزش كشو



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني كدرشته محل - 1جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش ( ادبيات فارسي ـ زبان و1101

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 12 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  11001 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه اراك  11002 روزانه
    مرد زن - 25  دانشگاه اروميه  11003 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه اصفهان  11004 روزانه
    - زن - 20  )س(دانشگاه الزهرا  11005 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه ايالم  11006 روزانه
    مرد - 6 -  دانشگاه ايالم  11007 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  11008 روزانه
    - زن - 12 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11009 روزانه
    مرد - - 12 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11010 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه بيرجند  11011 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11012 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تبريز  11013 روزانه
  وزارت آموزش وپرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني   مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  11014 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  11015 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11016 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه جهرم  11017 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11018 روزانه
  كرج ليتحصمحل   مرد زن - 16  دانشگاه خوارزمي تهران  11019 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه رازي كرمانشاه  11020 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه زابل  11021 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  11022 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه سلمان فارسي كازرون  11023 روزانه
    مرد زن - 25  دانشگاه سمنان  11024 روزانه
    مرد زن - 35 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   11025 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه شهركرد  11026 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  11027 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11028 روزانه
  كودك و نوجوان اتيادب شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11029 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  11030 روزانه
    مرد زن 12 -  دانشگاه شهيد بهشتي  11031 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11032 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  11033 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  11034 روزانه
  گرايش ادبيات كودك ونوجوان  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  11035 روزانه
    - زن - 14  دانشگاه عالمه طباطبايي  11036 روزانه
    مرد - - 14  دانشگاه عالمه طباطبايي  11037 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  11038 روزانه
    - زن - 9  دانشگاه قم  11039 روزانه
    مرد - - 9  دانشگاه قم  11040 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  11041 روزانه
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  11042 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه كردستان  11043 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  11044 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11045 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  11046 روزانه
    - زن 12 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11047 روزانه
    مرد - - 12 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11048 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11049 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11050 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11051 روزانه
  گرايش ادبيات كودك ونوجوان  مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11052 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  11053 روزانه
    مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر وليدانشگاه   11054 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه ياسوج  11055 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  11056 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11057 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه اراك  11058 نوبت دوم
    مرد زن 14 -  دانشگاه اروميه  11059 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  11060 نوبت دوم
    - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  11061 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  11062 نوبت دوم
    - زن - 5  دانشگاه ايالم  11063 نوبت دوم
    مرد - 5 -  دانشگاه ايالم  11064 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  11065 نوبت دوم
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11066 نوبت دوم
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11067 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  11068 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11069 نوبت دوم

    مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  11070 دومنوبت
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  11072 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11073 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه جهرم  11074 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11075 نوبت دوم
  انتهاي دفترچه شرايط در-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  11076 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه رازي كرمانشاه  11077 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه زابل  11078 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (ادبيات فارسي  ـ زبان و1101ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  11079 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه سلمان فارسي كازرون  11080 نوبت دوم
    مرد زن 15 -  دانشگاه سمنان  11081 نوبت دوم
    مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11082 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  11083 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11084 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11085 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  11086 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 20  دانشگاه عالمه طباطبايي  11087 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 20  دانشگاه عالمه طباطبايي  11088 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11089 نوبت دوم
    - زن - 6  دانشگاه قم  11090 نوبت دوم
    مرد - - 6  دانشگاه قم  11091 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  11092 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  11093 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11094 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  11095 نوبت دوم
    مرد زن - 8 مازندران ـ بابلسردانشگاه   11096 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11097 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11098 نوبت دوم
  گرايش ادبيات كودك ونوجوان  مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11099 نوبت دوم
    مرد زن - 9  ايرانشهردانشگاه واليت ـ   11100 نوبت دوم
    مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  11101 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  11102 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  11103 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11104 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه  مرد زن - 25  دانشگاه اروميه  11105 نيمه حضوري
  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  11106 نيمه حضوري
  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  11107 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  طباطباييدانشگاه عالمه   11108 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  11109 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  11110 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  11111 پيام نور
    مرد زن - 15 آملدانشگاه پيام نور مركز   11112 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 آملدانشگاه پيام نور مركز   11113 پيام نور
 محور شيوه آموزش  مرد زن - 15 ابوموسيدانشگاه پيام نور مركز   11114 پيام نور
    مرد زن - 15 اردستاندانشگاه پيام نور مركز   11115 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اردستاندانشگاه پيام نور مركز   11116 پيام نور
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11117 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11118 پيام نور
    مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11119 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11120 پيام نور
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11121 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11122 پيام نور
    مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   11123 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   11124 پيام نور
    مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11125 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11126 پيام نور
    مرد زن - 15 بجنورددانشگاه پيام نور مركز   11127 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بجنورددانشگاه پيام نور مركز   11128 پيام نور
    مرد زن - 15 بستان اباددانشگاه پيام نور مركز   11129 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بستان اباددانشگاه پيام نور مركز   11130 پيام نور
    مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   11131 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   11132 پيام نور
    مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   11133 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   11134 پيام نور
    مرد زن - 15 بيجاردانشگاه پيام نور مركز   11135 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بيجاردانشگاه پيام نور مركز   11136 پيام نور
    مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   11137 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   11138 پيام نور
    مرد زن - 15 تاكستاندانشگاه پيام نور مركز   11139 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تاكستاندانشگاه پيام نور مركز   11140 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   11141 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   11142 پيام نور
    مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   11143 پيام نور
  كودك ونوجوان اتيادب شيگرا  مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   11144 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   11145 پيام نور
  كودك ونوجوان اتيادب شيگرا-آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   11146 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   11147 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   11148 پيام نور
    مرد زن - 15 )دماوندواحد(تهراندانشگاه پيام نور مركز   11149 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )دماوندواحد(تهراندانشگاه پيام نور مركز   11150 پيام نور
    مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   11151 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   11152 پيام نور
    مرد زن - 15 جيرفتدانشگاه پيام نور مركز   11153 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 جيرفتدانشگاه پيام نور مركز   11154 پيام نور
    مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   11155 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   11156 پيام نور
    مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز خوي  11157 پيام نور
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اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 8 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ادبيات فارسي  ـ زبان و1101ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   11158 پيام نور
    مرد زن - 15 رامهرمزدانشگاه پيام نور مركز   11159 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رامهرمزدانشگاه پيام نور مركز   11160 پيام نور
    مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11161 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11162 پيام نور
    مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   11163 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   11164 پيام نور
    مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   11165 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   11166 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11167 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11168 پيام نور
    مرد زن - 15 سمناندانشگاه پيام نور مركز   11169 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 سمناندانشگاه پيام نور مركز   11170 پيام نور
    مرد زن - 15 سنندجدانشگاه پيام نور مركز   11171 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 سنندجدانشگاه پيام نور مركز   11172 پيام نور
    مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11173 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11174 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   11175 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   11176 پيام نور

    مرد زن - 15 فارساندانشگاه پيام نور مركز   11177 نورپيام
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 فارساندانشگاه پيام نور مركز   11178 پيام نور
    مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   11179 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   11180 پيام نور
    مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   11181 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   11182 پيام نور
    مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   11183 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   11184 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   11185 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   11186 پيام نور
    مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   11187 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   11188 پيام نور
    مرد زن - 15 مراغهدانشگاه پيام نور مركز   11189 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مراغهدانشگاه پيام نور مركز   11190 پيام نور
    مرد زن - 15 مرنددانشگاه پيام نور مركز   11191 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مرنددانشگاه پيام نور مركز   11192 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11193 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11194 پيام نور
    مرد زن - 15 ماليردانشگاه پيام نور مركز   11195 پيام نور
 آموزش محور شيوه  مرد زن - 15 ماليردانشگاه پيام نور مركز   11196 پيام نور
    مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   11197 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   11198 پيام نور
    مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   11199 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   11200 پيام نور
    مرد زن - 15 نجف آباددانشگاه پيام نور مركز   11201 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 نجف آباددانشگاه پيام نور مركز   11202 پيام نور
    مرد زن - 15 نقدهدانشگاه پيام نور مركز   11203 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 نقدهدانشگاه پيام نور مركز   11204 پيام نور
    مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   11205 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   11206 پيام نور
    مرد زن - 15 يزددانشگاه پيام نور مركز   11207 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 يزددانشگاه پيام نور مركز   11208 پيام نور
    مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   11209 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   11210 پيام نور
  كودك ونوجوانگرايش ادبيات   - زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  11211 غيرانتفاعي
  آموزش محور وهيكودك و نوجوان ش اتيادب شيگرا  - زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  11212 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي حافظ شيراز  11213 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  11214 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان  11215 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  11216 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11217 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11218 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11219 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   11220 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11221 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بجنورددانشگاه پيام نور مركز   11222 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بيجاردانشگاه پيام نور مركز   11223 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   11224 مجازي
 محور شيوه آموزش  مرد زن - 10 تفتدانشگاه پيام نور مركز   11225 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   11226 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11227 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   11228 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11229 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11230 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   11231 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 قزويندانشگاه پيام نور مركز   11232 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 كرجدانشگاه پيام نور مركز   11233 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 كرماندانشگاه پيام نور مركز   11234 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11235 مجازي
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز مالير  11236 مجازي
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اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 9 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ادبيات فارسي  ـ زبان و1101ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   11237 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 نقدهدانشگاه پيام نور مركز   11238 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   11239 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   11240 مجازي
 آموزش محورشيوه   مرد زن - 60  دانشگاه گيالن ـ رشت  11241 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11071 پرديس خودگردان
  آزادارس درشهرجلفامنطقه واقعزيتبر دانشگاه ارس خودگردانسيتحصيل پرد محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11242 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11243 پرديس خودگران
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  11244 پرديس خودگران
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه رازي كرمانشاه  11245 پرديس خودگران
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 25 -  دانشگاه زابل  11246 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  11247 پرديس خودگران
  كودك ونوجوان اتيادب شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  11248 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  11249 پرديس خودگران
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11250 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11251 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 آباد خرمـ  لرستاندانشگاه   15368 پرديس خودگران
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11252 پرديس خودگران
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  11253 پرديس خودگران

  )1با ضرايب گرايش ( ادبيات تطبيقي-ـ زبان وادبيات فارسي1101
  فارسي عربي  مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  11254 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11255 روزانه
  عربي-فارسي  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  11256 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11257 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11258 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11259 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  11260 روزانه

  فارسي عربي  مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  11261 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11262 نوبت دوم
  عربي-فارسي  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  11263 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11264 نوبت دوم
 محورشيوه آموزش   - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11265 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11266 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11267 نوبت دوم
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان  11268 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( ادبيات مقاومت-ـ زبان وادبيات فارسي1101
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11269 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  11270 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  11271 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  11272 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  11273 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  11274 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  11275 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11276 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  11277 روزانه
    - زن - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11278 روزانه
    مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11279 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11280 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  11281 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11282 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  11283 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  11284 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  11285 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  11286 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  11287 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11288 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11289 نوبت دوم

    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11290 دومنوبت
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11291 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11292 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11293 پيام نور
    مرد زن - 15 پرديسدانشگاه پيام نور مركز   11294 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 پرديسدانشگاه پيام نور مركز   11295 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  11296 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيتحصيل پرد محل  مرد زن - 15 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  15369 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( )جغرافياي طبيعي(- )يشناس مياقل(يـ آب وهواشناس1102
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11297 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كشاورزي  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11298 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 6  تبريزدانشگاه   11299 روزانه
  ييگرايش مخاطرات آب وهوا  مرد زن 6 -  دانشگاه تبريز  11300 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 4  دانشگاه تربيت مدرس  11301 روزانه
  ماهواره اي يآب و هواشناس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تربيت مدرس  11302 روزانه
  كيتوپتيگرايش آب وهواشناسي س  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11303 روزانه
  يگرايش آب وهواشناسي شهر  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11304 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11305 روزانه
  تهران ليمحل تحص-گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11306 روزانه
  تهران ليمحل تحص-يآب وهواشناسي شهر شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11307 روزانه
  تهران ليمحل تحص-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11308 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 3  كرمانشاهدانشگاه رازي   11309 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 10 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش ) (جغرافياي طبيعي(- )يشناس مياقل(يـ آب وهواشناس1102ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  11310 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  11311 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11312 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11313 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11314 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  11315 روزانه
  يگرايش آب وهواشناسي شهر  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  11316 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  11317 روزانه
  گرايش مخاطرات آب وهوايي  مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11318 روزانه
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11319 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11320 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11321 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11322 روزانه
  وهواشناسي كشاورزيگرايش آب   مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11323 روزانه
  گرايش مخاطرات آب وهوايي  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11324 روزانه
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11325 روزانه
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11326 روزانه

  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  11327 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كشاورزي  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  11328 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  11329 نوبت دوم
  ييگرايش مخاطرات آب وهوا  مرد زن 4 -  دانشگاه تبريز  11332 نوبت دوم
  يگرايش آب و هواشناسي شهر  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11333 نوبت دوم
  كينوپتيگرايش آب وهواشناسي س  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11334 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11335 نوبت دوم
  -تهران ليمحل تحص -تيظرف بر مازاد  كينوپتيآب وهوا شناسي س شيگرا  مرد زن - 5  تهراندانشگاه خوارزمي   11336 نوبت دوم

  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11337 نوبت دوم  شرايط درانتهاي دفترچه
  يآب وهواشناسي شهر شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11338 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  11339 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11340 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11341 نوبت دوم
  ييگرايش مخاطرات آب وهوا  مرد زن - 1 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  11342 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  11343 نوبت دوم
  يگرايش آب وهواشناسي شهر  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  11344 نوبت دوم
  وهواييگرايش مخاطرات آب  مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11345 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11346 نوبت دوم
  گرايش آب وهواشناسي كاربردي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11347 نوبت دوم
  كشاورزيگرايش آب وهواشناسي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11348 نوبت دوم
  گرايش مخاطرات آب وهوايي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11349 نوبت دوم
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11350 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11351 نوبت دوم
  )يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  11352 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  11353 پيام نور
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11354 پيام نور
  )يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11355 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11356 پيام نور
  آموزش محور وهيش -ييآب و هوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11357 پيام نور
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11358 پيام نور
  )يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11359 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11360 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11361 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 )قشمواحد(بندرعباسدانشگاه پيام نور مركز   11362 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  11363 پيام نور
  يشهريآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11364 پيام نور
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11365 پيام نور
  )يمياقل(ييآب و هوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11366 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يشهريآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11367 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11368 پيام نور
  آموزش محور وهيش_)يمياقل( ييآب و هوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11369 پيام نور
  )يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   11370 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   11371 پيام نور
  )يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   11372 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   11373 پيام نور
  يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 15 ابركوهواحدـ  يزد دانشگاه پيام نور  11374 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يكاربرد يآب وهوا شناس شيگرا  مرد زن - 15 ابركوهواحدـ  يزد دانشگاه پيام نور  11375 پيام نور
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 10 بيدگلآران ودانشگاه پيام نور مركز   11376 مجازي
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 10 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11377 مجازي
  آموزش محور وهيش-يكاربرديآب وهواشناس شيگرا  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11378 مجازي
  آموزش محور وهيش -)يمياقل(ييآب وهوا راتييتغ شيگرا  مرد زن - 10 سقزدانشگاه پيام نور مركز   11379 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص ـ شناسي كاربرديهوا و  گرايش آب  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11330 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص ـ ييهوا گرايش مخاطرات آب و  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11331 پرديس خودگردان
 يكاربرد يآب وهواشناسگرايش -محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11380 پرديس خودگردان
آب وهواشناسـي شيگـرا -پرديس خودگردان دانشگاه واقـع درتهـران   ليمحل تحص  مرد  زن  -  10  دانشگاه خوارزمي تهران  11381 پرديس خودگردان

  يكشاورز
 ييآب وهوا راتييتغ شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11382 پرديس خودگردان
يآب وهواشناسـ  شيگـرا -پرديس خودگردان دانشگاه واقـع درتهـران   ليمحل تحص  مرد  زن  -  15  دانشگاه خوارزمي تهران  11383 پرديس خودگردان

  كينوپتيس
  يآب و هواشناسي  كاربرد شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11384 پرديس خودگردان
  نوپتيكيآب وهواشناسي س شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11385 پرديس خودگردان

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 11 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش ( )جغرافياي طبيعي(- يـ ژئومورفولوژ1102

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد - - 5  دانشگاه اصفهان  11386 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  11387 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 5  تربيت مدرسدانشگاه   11388 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11389 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11390 روزانه
  تهران ليمحل تحص-گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11391 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  11392 روزانه
  مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطيگرايش هيدروژئو   مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  11393 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11394 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  11395 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 6  مشهددانشگاه فردوسي   11396 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11397 روزانه
  گرايش برنامه ريزي محيطي  مرد زن - 8 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11398 روزانه
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11399 روزانه
  آموزش محور وهيش-گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11400 روزانه

  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  11401 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11402 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  11404 نوبت دوم
  دربرنامه ريزي محيطيگرايش هيدروژئو مورفولوژي   مرد زن - 3 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11405 نوبت دوم
ليمحـل تحصـ  -گرايش هيدروژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  5  دانشگاه خوارزمي تهران  11406  نوبت دوم

  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران
ليمحـل تحصـ  -دربرنامه ريزي محيطيگرايش هيدروژئو مورفولوژي -تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  12  دانشگاه خوارزمي تهران  11407  نوبت دوم

  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-تهران
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  11408 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11409 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  11410 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11411 نوبت دوم
  برنامه ريزي محيطيگرايش   مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11412 نوبت دوم
  گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11413 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش هيدروژئو مورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11414 نوبت دوم

سيپــرد ليمحــل تحصــ يطــيمح يزيــدر برنامــه ر يدروژئومورفولوژيــه شيگــرا  مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  11403 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه

گـرايش هيـدروژئو مورفولـوژي-پرديس خودگردان ارس واقع درجلفـا  ليمحل تحص  مرد  زن  -  12  دانشگاه تهران  11415 پرديس خودگردان
 دربرنامه ريزي محيطي

گرايش هيدروژئومورفولوژي-خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  15  دانشگاه خوارزمي تهران  11416 پرديس خودگردان
  شرايط درانتهاي دفترچه-دربرنامه ريزي محيطي

ـ ه شيگـرا -محل تحصيل پرديس خـودگردان دانشـگاه    مرد  زن  -  15  دانشگاه شهيد بهشتي  11417 پرديس خودگردان دربرنامـه يدروژئومورفولوژي
  يطيمح يزير

هيـدروژئومورفولوژي در برنامـه ريـزي-محل تحصيل پرديس خـودگردان دانشـگاه    مرد  زن  -  10  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11418 خودگردانپرديس 
  محيطي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ جغرافياي پزشكي1102
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  11419 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11420 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11421 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  11422 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  11423 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  11424 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11425 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( يطيمح ـ مخاطرات1102

پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند غيرعامل  11426  روزانه
  پژوهش محور  مرد  زن  -  10  شاخص پژوه ـ اصفهان

  يگرايش مخاطرات انسان  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11427 روزانه
  يعيگرايش مخاطرات طب  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11428 روزانه
 وانساني يعيطب شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11429 روزانه
  يعيطب شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  11430 روزانه
  يو انسان يعيطب شيگرا  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11431 روزانه

  يانسانگرايش مخاطرات   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11432 نوبت دوم
  گرايش مخاطرات طبيعي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11433 نوبت دوم
  يو انسان يعيطب شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11434 نوبت دوم

  گرايش مخاطرات انساني-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  11435 پرديس خودگردان
  گرايش مخاطرات طبيعي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  11436 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ جغرافياوبرنامه ريزي روستايي1102
  گرايش برنامه ريزي كالبدي روستا  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11437 روزانه
  گرايش سازماندهي مناطق عشايري  مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   11438 روزانه
  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11439 روزانه
  گرايش برنامه ريزي كالبدي  مرد زن - 7  دانشگاه بيرجند  11440 روزانه
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  11441 روزانه
  يروستائ داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  11442 روزانه
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11443 روزانه
  اقتصاد فضا شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11444 روزانه
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11445 روزانه
  تهران ليمحل تحص-اقتصاد فضا شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11446 روزانه
  تهران ليمحل تحص-يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11447 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  11448 روزانه
  اقتصاد فضا شيگرا  مرد زن - 8  زنجاندانشگاه   11449 روزانه
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  11450 روزانه
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  11451 روزانه
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11452 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 12 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ـ جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 1102ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11453 روزانه
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11454 روزانه
گرايشهاي برنامه ريـزي كالبدي،اقتصـاد فضا،سـازماندهي منـاطق عشـايري،مديريت  مرد  زن  -  11  دانشگاه شهيد چمران اهواز  11455  روزانه

 توسعه پايدارروستايي
  گرايش برنامه ريزي كالبدي  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11456 روزانه
  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11457 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11458 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  11459 روزانه
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11460 روزانه
  ييدارروستايتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11461 روزانه

  گرايش برنامه ريزي كالبدي روستا  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  11462 نوبت دوم
  عشايريگرايش سازماندهي مناطق   مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  11463 نوبت دوم
  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  11464 نوبت دوم
  گرايش برنامه ريزي كالبدي  مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  11465 نوبت دوم
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  11466 نوبت دوم
  يروستائ داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  11467 نوبت دوم
  اقتصاد فضا شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11470 نوبت دوم
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11471 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-اقتصادفضاشيگرا-تيمازادبرظرف  مرد زن - 7  دانشگاه خوارزمي تهران  11472 نوبت دوم
شرايط درانتهـاي-تهران ليمحل تحص- يكالبد يزيبرنامه رشيگرا-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  7  دانشگاه خوارزمي تهران  11473  نوبت دوم

  دفترچه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  11474 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  11475 نوبت دوم
  اقتصاد فضا شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11476 نوبت دوم
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11477 نوبت دوم
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  11478 نوبت دوم
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11479 نوبت دوم
گرايشهاي برنامه ريـزي كالبدي،اقتصـاد فضا،سـازماندهي منـاطق عشـايري،مديريت  مرد  زن  -  5  دانشگاه شهيد چمران اهواز  11480  نوبت دوم

 توسعه پايدارروستايي
  گرايش برنامه ريزي كالبدي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  11481 نوبت دوم
  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي  مرد زن - 3  فردوسي مشهد دانشگاه  11482 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11483 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  11484 نوبت دوم
  يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11485 نوبت دوم
  ييدارروستايتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11486 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اردستاندانشگاه پيام نور مركز   11487 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اردستاندانشگاه پيام نور مركز   11488 پيام نور
    مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11489 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11490 پيام نور
    مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   11491 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   11492 پيام نور
    مرد زن - 15 غربتهراندانشگاه پيام نور مركز   11493 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   11494 پيام نور
    مرد زن - 15 )استان يزد(صدوقرضوانشهردانشگاه پيام نور مركز   11495 پيام نور
 آموزش محورشيوه   مرد زن - 15 )استان يزد(صدوقرضوانشهردانشگاه پيام نور مركز   11496 پيام نور
    مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11497 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11498 پيام نور
    مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   11499 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   11500 پيام نور
    مرد زن - 15 گنبدكاووسدانشگاه پيام نور مركز   11501 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 گنبدكاووسدانشگاه پيام نور مركز   11502 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   11503 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   11504 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   11505 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 فريماندانشگاه پيام نور مركز   11506 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 گنبدكاووسدانشگاه پيام نور مركز   11507 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يكالبديزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11468 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يروستائ داريتوسعه پا تيريمد شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11469 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  11508 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 25 -  دانشگاه زابل  11509 پرديس خودگردان
  يكالبد يزيبرنامه ر-دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگران   مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11510 پرديس خودگردان
  ييروستا داريتوسعه پا تيريمد شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11511 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ جغرافياوبرنامه ريزي شهري1102
    مرد زن - 10  دانشگاه اصفهان  11512 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  11513 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11514 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11515 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11516 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11517 روزانه
    مرد زن - 6  زابلدانشگاه   11518 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  11519 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11520 روزانه
 گرايش آمايش شهري  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  11521 روزانه
  گرايش محيط زيست شهري  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  15402 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11522 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  11523 روزانه
    مرد - - 3  دانشگاه كاشان  11524 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11525 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  11526 روزانه
    مرد زن - 8 بابلسر دانشگاه مازندران ـ  11527 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 13 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ جغرافياوبرنامه ريزي شهري 1102ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش بهسازي و نوسازي شهري  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11528 روزانه
  گرايش محيط زيست شهري  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11529 روزانه
 گرايش آمايش شهري  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11530 روزانه
  گرايش برنامه ريزي مسكن  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11531 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مراغه  11532 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  11533 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11534 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11535 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11536 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  11538 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11539 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  11540 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  11541 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زابل  11542 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  11543 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11544 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11545 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  11546 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه كاشان  11547 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  11548 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  11549 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11550 نوبت دوم
 گرايش آمايش شهري  مرد زن - 4 محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه   11551 نوبت دوم
  گرايش برنامه ريزي مسكن  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11552 نوبت دوم
  گرايش بهسازي و نوسازي شهري  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11553 نوبت دوم
  گرايش محيط زيست شهري  مرد زن - 2 اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ   11554 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  11555 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11556 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11557 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11558 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   11559 پيام نور
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11560 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11561 پيام نور
    مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   11562 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   11563 پيام نور
    مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11564 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11565 پيام نور
    مرد زن - 15 بروجندانشگاه پيام نور مركز   11566 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بروجندانشگاه پيام نور مركز   11567 پيام نور
    مرد زن - 15 بويين زهرادانشگاه پيام نور مركز   11568 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بويين زهرادانشگاه پيام نور مركز   11569 پيام نور
    مرد زن - 15 بيجاردانشگاه پيام نور مركز   11570 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بيجاردانشگاه پيام نور مركز   11571 پيام نور
    مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   11572 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   11573 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   11574 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   11575 پيام نور
    مرد زن - 15 )ريواحد(تهراندانشگاه پيام نور مركز   11576 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )ريواحد(تهراندانشگاه پيام نور مركز   11577 پيام نور
    مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11578 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11579 پيام نور
    مرد زن - 15 )استان يزد(دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر صدوق  11580 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )استان يزد(دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر صدوق  11581 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11582 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11583 پيام نور
    مرد زن - 15 فردوسدانشگاه پيام نور مركز   11584 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 فردوسدانشگاه پيام نور مركز   11585 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11586 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11587 پيام نور
    مرد زن - 15 وزواندانشگاه پيام نور مركز   11588 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 وزواندانشگاه پيام نور مركز   11589 پيام نور
    مرد زن - 15 فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي امين  11590 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  11591 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11592 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بروجندانشگاه پيام نور مركز   11593 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  11594 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 رشتدانشگاه پيام نور مركز   11595 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 )استان يزد(دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر صدوق  11596 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11597 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 وزواندانشگاه پيام نور مركز   11598 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11537 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  11599 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11600 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11601 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 20 -  دانشگاه زابل  11602 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11603 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ برنامه ريزي آمايش سرزمين1102
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  11604 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 14 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ برنامه ريزي آمايش سرزمين 1102ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  11605 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  11606 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11607 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  11608 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11609 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  11610 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  11611 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  11613 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11614 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11615 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11612 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11616 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( ـ جغرافياي نظامي1102
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  11617 روزانه

  )5با ضرايب گرايش ( يبرنامه ريزي گردشگر - ـ جغرافيا1102
  گرايش برنامه ريزي گردشگري منطقه اي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11618 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  11619 روزانه
  يمنطقه ا يگردشگريزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  11620 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  خوارزمي تهراندانشگاه   11621 روزانه
  يگردشگر يمجتمع  ها ييفضايزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه زنجان  11622 روزانه
  يمنطقه ا يگردشگريزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه زنجان  11623 روزانه
  يمنطقه ا يگردشگريزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11624 روزانه

  گرايش برنامه ريزي گردشگري منطقه اي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  11625 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  11626 نوبت دوم
  يمنطقه ا يگردشگريزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  11627 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  11628 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  11629 نوبت دوم
  يمنطقه ا يگردشگر يزيبرنامه ر شيگرا يگردشگريزيبرنامه ر اويجغراف  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  11630 نوبت دوم
  يگردشگر يمجتمع ها ييفضايزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  11631 نوبت دوم
  يمنطقه ا يگردشگريزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11632 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  11633 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11634 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11635 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11636 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( )اكوتوريسم(ـ طبيعت گردي1102
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  11637 روزانه
  سمياكوتور-ايعنوان رشته جغراف  مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  11638 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  11639 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11640 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11641 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  11642 نوبت دوم
  سمياكوتور-ايعنوان رشته جغراف  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  11644 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه كاشان  11645 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11646 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11647 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  11648 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي قشم  11649 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11643 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگران دانشگاه واقع درقشم  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11650 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ جغرافياي سياسي1102
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11651 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11652 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  11653 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11654 روزانه
    مرد زن - 5  فردوسي مشهددانشگاه   11655 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  11656 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  11657 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 7  دانشگاه خوارزمي تهران  11658 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  11659 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  11660 نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفامحل تحصيل   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11661 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11662 پرديس خودگردان

  * )1با ضرايب گرايش ( سيستم اطالعات جغرافيايي و دور ـ سنجش از1103
  مطالعات آب وخاك شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11663 روزانه
  يطيمديريت مخاطرات مح شيگرا  مرد زن 6 -  دانشگاه تبريز  11664 روزانه
  ييو روستايگرايش مطالعات شهر  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11665 روزانه
  گرايش مطالعات آب وخاك  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11666 روزانه
  ييو روستايمطالعات شهر شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11667 روزانه
  تهران ليگرايش مديريت مخاطرات محيطي محل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11668 روزانه
  تهران ليمحل تحص-مطالعات آب و خاك شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11669 روزانه
  گرايش مطالعات  آب وخاك  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  11670 روزانه
گرايشــهاي مطالعــات آب وخاك،مطالعــات شــهري وروســتايي،مديريت مخــاطرات  مرد  زن  -  6  دانشگاه شهيد چمران اهواز  11671  روزانه

  هواشناسي ماهواره اي محيطي،
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11672 روزانه

  مطالعات آب وخاك شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  11673 نوبت دوم
  يطيمديريت مخاطرات مح شيگرا  مرد زن 4 -  دانشگاه تبريز  11676 نوبت دوم
  گرايش مطالعات آب وخاك  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11677 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 15 جدول شماره 1
 

  * )1با ضرايب گرايش (سيستم اطالعات جغرافيايي  و دور ـ سنجش از1103ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ييو روستايمطالعات شهر شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  11678 نوبت دوم
شـرايط درانتهـاي-تهران ليمحل تحص-گرايش مطالعات آب وخاك-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  5  دانشگاه خوارزمي تهران  11679  نوبت دوم

  دفترچه
شـرايط-تهـران  ليمحـل تحصـ  -يطـ يمخاطرات مح تيريمدشيگرا-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  5  دانشگاه خوارزمي تهران  11680  نوبت دوم

  درانتهاي دفترچه
گرايشــهاي مطالعــات آب وخاك،مطالعــات شــهري وروســتايي،مديريت مخــاطرات  مرد  زن  -  2  دانشگاه شهيد چمران اهواز  11681  نوبت دوم

  ماهواره ايمحيطي،هواشناسي 
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11682 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يطيمديريت مخاطرات مح  شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11674 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمطالعات آب وخاك محل تحص شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11675 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  11683 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  يطيمخاطرات مح تيريمد-آزادارس
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  11684 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  مطالعات آب و خاك-آزادارس
  گرايش مطالعات آب وخاك-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11685 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  11686 پرديس خودگردان
  منابع آب وخاك-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11687 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  11688 پرديس خودگردان

  .بايد داراي قدرت ديد برجسته بيني بوده و پايه رياضي و آماري در حد مطلوب داشته باشند) سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي - 1103(داوطلبان متقاضي اين رشته * 
  )1با ضرايب گرايش ( ادبيات عرب ـ زبان و1104

    مرد زن - 12 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  11689 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه اراك  11690 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11691 روزانه
    - زن - 18  )س(دانشگاه الزهرا  11692 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  11693 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه ايالم  11694 روزانه
    مرد - 6 -  دانشگاه ايالم  11695 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  11696 روزانه
    - زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11697 روزانه
    مرد - - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11698 روزانه
 گرايش ادبيات عربي  مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  11699 روزانه
    مرد زن - 11 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   11700 روزانه
 گرايش ادبيات عربي  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11701 روزانه
  باشد مي عربيآموزش زبان  عنوان رشته و مدرك تحصيلي  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  15396 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  11702 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11703 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11704 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه خليج فارس بوشهر  11705 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 13  دانشگاه خوارزمي تهران  11706 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  11707 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه زابل  11708 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11709 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  11710 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11711 روزانه
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ  11712 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  11713 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11714 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11715 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  11716 روزانه
    - زن - 9  دانشگاه قم  11717 روزانه
    مرد - - 9  دانشگاه قم  11718 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  11719 روزانه
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  11720 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه كردستان  11721 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  11722 روزانه
    - زن - 6 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11723 روزانه
    مرد - 6 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  11724 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11725 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه يزد  11726 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11727 روزانه

    مرد زن - 5  اراكدانشگاه   11728 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  11729 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  11730 نوبت دوم
    - زن - 5  دانشگاه ايالم  11731 نوبت دوم
    مرد - 5 -  دانشگاه ايالم  11732 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1  دانشگاه ايالم  11733 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11734 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11735 نوبت دوم
 گرايش ادبيات عربي  مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  11736 نوبت دوم
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11737 نوبت دوم

  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11738 دومنوبت
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11739 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11740 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  11741 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  11742 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه زابل  11743 نوبت دوم
    مرد زن - 17  دانشگاه سمنان  11744 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11745 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  11746 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11747 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11748 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 16 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ادبيات عرب  ـ زبان و1104ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11749 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  11750 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  11751 نوبت دوم
    مرد زن - 16  رشتدانشگاه گيالن ـ   11752 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11753 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  11754 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11755 نوبت دوم
 يعرب اتيادب شيگرا  مرد زن - 15 آبادهدانشگاه پيام نور مركز   11756 پيام نور
  يعرب اتيادب شيگرا-شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 آبادهدانشگاه پيام نور مركز   11757 پيام نور
    مرد زن - 15 بنرتركمندانشگاه پيام نور مركز   11758 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بنرتركمندانشگاه پيام نور مركز   11759 پيام نور
    مرد زن - 15 شهرضادانشگاه پيام نور مركز   11760 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شهرضادانشگاه پيام نور مركز   11761 پيام نور
 يعرب اتيادب شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   11762 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يعرب اتيادب شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   11763 پيام نور
    مرد زن - 15 كرمانشاهدانشگاه پيام نور مركز   11764 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كرمانشاهدانشگاه پيام نور مركز   11765 پيام نور
    مرد زن - 15 مهاباددانشگاه پيام نور مركز   11766 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مهاباددانشگاه پيام نور مركز   11767 پيام نور

    مرد زن - 15 بديمدانشگاه پيام نور مركز   11768 نورپيام
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بديمدانشگاه پيام نور مركز   11769 پيام نور
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قم ليمحل تحص  - زن - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  11770 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قم ليمحل تحص  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  11771 غيرانتفاعي
    مرد - - 15 اهواز-)ع(موسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين  11772 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-يعرب اتيادب شيگرا  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   11773 مجازي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليتحصمحل   مرد زن - 50  دانشگاه تهران  11774 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  11775 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  11776 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  11777 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11778 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11779 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  11780 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه قم  11781 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 آباد خرمـ  لرستاندانشگاه   15370 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11782 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مترجمي زبان عربي1104
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11783 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11784 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11785 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  11786 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11787 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11788 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  11789 روزانه
    مرد زن - 10  مشهددانشگاه فردوسي   11790 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  11791 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11792 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11793 نوبت دوم
    مرد زن - 12 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  11794 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11795 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11796 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11797 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  11798 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  11799 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  11800 مجازي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11801 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11802 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11803 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ علوم اقتصادي1105
    مرد زن - 8 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  11804 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه اروميه  11805 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه اصفهان  11806 روزانه
    - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  11807 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  11808 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  11809 روزانه
    - زن - 8 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11810 روزانه
    مرد - - 8 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11811 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تبريز  11812 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  11813 روزانه
  گرايش اقتصادمحيط زيست  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11814 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  11815 روزانه
    مرد زن - 9  رازي كرمانشاهدانشگاه   11816 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  11817 روزانه
  عنوان رشته اقتصاد مالي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15371 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11818 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11819 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11820 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11821 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  11822 روزانه
  محل تحصيل تهران-عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي اقتصاد نفت و گاز  مرد زن - 10  دانشگاه صنعت نفت  11823 روزانه
    - زن - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   11824 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 17 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ علوم اقتصادي 1105ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ستيزطياقتصادمح شيگرا-  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11825 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11826 روزانه
  ستيزطياقتصادمح شيگرا-  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11827 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  11828 روزانه
    مرد زن - 24 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11829 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  11830 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  11831 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  11832 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11833 نوبت دوم
    - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  11834 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  11835 نوبت دوم

    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  11836 دومنوبت
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11837 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11838 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  11839 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  11841 نوبت دوم
  گرايش اقتصادمحيط زيست  مرد زن - 6  تهران دانشگاه  11842 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11843 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  11844 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  11845 نوبت دوم
  عنوان رشته اقتصاد مالي  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  15372 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11846 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11847 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  11848 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11849 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ستيزطياقتصادمح شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11850 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11851 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ستيزطياقتصادمح شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11852 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  11853 نوبت دوم
    مرد زن - 12 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11854 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11855 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  11856 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه  مرد زن - 17  دانشگاه اروميه  11857 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11858 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   11859 پيام نور
    مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11860 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   11861 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   11862 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   11863 پيام نور
    مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   11864 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   11865 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11866 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   11867 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   11868 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   11869 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  11870 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  11871 غيرانتفاعي

  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن - 15  تربيت مدرسدانشگاه   15373 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11872 پرديس خودگردان
  ستيز طياقتصاد مح شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11873 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11874 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11875 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  11876 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11877 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  11878 پرديس خودگردان
  ستيز طياقتصادمح شيگرا-دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11879 پرديس خودگردان
  ستيز طياقتصادمح شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11880 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ اقتصاداسالمي1105
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 12  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  11881 روزانه
    مرد زن - 6  دانشكده علوم اقتصادي  11882 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11883 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  11884 روزانه

    مرد زن - 3  دانشكده علوم اقتصادي  11885 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  11886 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  11887 نوبت دوم
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11888 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   11889 پيام نور
  دفترچه يدرانتها طيشرا -متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   11890 غيرانتفاعي
  دفترچه يدر انتهاطيشرا -متمركز مهين  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   11891 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  11892 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ بانكداري اسالمي1105
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11893 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11894 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11895 روزانه
 دفترچه يدر انتها طيشرا-است يدر مصاحبه تخصص تيمنوط به موفق يينها رشيپذ  مرد زن - 15 موسسه عالي آموزش بانكداري ايران ـ تهران  11896 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11897 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن - 9  عالمه طباطباييدانشگاه   11898 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 9  دانشگاه عالمه طباطبايي  11899 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  11900 غيرانتفاعي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 18 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش ( كيـ اقتصاد و تجارت الكترون1105

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد - - 6  دانشگاه عالمه طباطبايي  11901 روزانه

 آموزش محور وهيش  مرد - - 3  دانشگاه عالمه طباطبايي  11902 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 14 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11903 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11904 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( يـ اقتصاد شهر1105
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  11905 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  11906 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( ـ توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي1105

    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  11907 روزانه
    - زن 14 -  )س(دانشگاه الزهرا  11908 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن 3 -  )س(دانشگاه الزهرا  11909 روزانه
    - زن - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11910 روزانه
    مرد - - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11911 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تبريز  11912 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11913 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  11914 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  11915 روزانه
    مرد - - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   11916 روزانه
    مرد - - 9 دانشگاه علم و صنعت ايران  11917 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  11918 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  11919 نوبت دوم
    - زن 10 -  )س(دانشگاه الزهرا  11920 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن 4 -  )س(دانشگاه الزهرا  11921 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11922 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11923 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  11924 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11926 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  11927 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11928 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  11929 نوبت دوم
    مرد - - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  11930 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  11931 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11932 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( ـ برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي1105

    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  11933 روزانه
    مرد زن 15 -  دانشگاه شهيد بهشتي  11934 روزانه
  دانشگاه شهيد باهنر كرمانباهمكاري   مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  11935 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  11936 نوبت دوم
  )4با ضرايب گرايش ( ـ اقتصادانرژي1105

    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  11937 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  11938 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه خليج فارس بوشهر  11939 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  11940 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11941 روزانه
    مرد زن - 5  شيرازدانشگاه   15374 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  11942 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه عالمه طباطبايي  11943 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  11944 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  11945 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  11946 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  11947 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  11948 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11949 نوبت دوم
    مرد زن - 3  شيرازدانشگاه   15375 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  11950 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 14  دانشگاه عالمه طباطبايي  11951 نوبت دوم
    مرد زن - 4  فردوسي مشهددانشگاه   11952 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  11953 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  11954 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپردمحل تحصيل   مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  11955 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  شيرازدانشگاه   15376 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11956 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  11957 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه   15377 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي1106
  يورزش يروانشناس  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  11958 روزانه
  يورزش يروانشناس شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  11959 روزانه

  يورزش يروانشناس  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  11960 نوبت دوم
  يورزش يروانشناس شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  11962 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا -آموزش محور  وهيش -يورزش يروانشناس شيگرا  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  11963 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يورزش يروانشناس  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  11961 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ فيزيولوژي ورزشي1106

  گرايش فعاليت بدني و تندرستي  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  11964 روزانه
  محضيورزش تيفعال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  11965 روزانه
  گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11966 روزانه
  گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  11967 روزانه
  يكاربرد يورزش يولوژيزيگرايش ف  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  11968 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 19 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ورزشي ـ فيزيولوژي 1106ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محضيورزش تيگرايش فعال  - زن - 13  )س(دانشگاه الزهرا  11969 روزانه
  گرايش فعاليت بدني و تندرستي  مرد زن - 6  دانشگاه بجنورد  11970 روزانه
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 6  دانشگاه بجنورد  11971 روزانه
  شيوه آموزش محور-گرايش فعاليت بدني و تندرستي  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  11972 روزانه
  شيوه آموزش محور-گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  11973 روزانه
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11974 روزانه
  گرايش فعاليت ورزشي محض  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11975 روزانه
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  11976 روزانه
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد - - 3 بوعلي سينا ـ همداندانشگاه   11977 روزانه
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  9  دانشگاه بيرجند  11978  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
 يورزش هيگرايش تغذ  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11979 روزانه
  كاربردي يولوژيزيگرايش ف  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  11980 روزانه

  مرد  زن  -  11  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  11981  روزانه
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي

پيمـانيوزارتويژه فرهنگيان شاغل رسمي -محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
  آموزش وپرورش

  گرايش فعاليت بدني و تندرستي  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  11982 روزانه
گرايشهاي فيزيولـوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـي  مرد  زن  -  12  دانشگاه تهران  11983  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  10  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  11984  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
  كرج ليمحل تحص-گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  11985 روزانه
  تهران ليمحل تحص -يفيزيولوژي فعاليت بدني و تندرست شيگرا  مرد زن - 6  خوارزمي تهراندانشگاه   11986 روزانه
  يوتندرستيبدن تيفعال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  11987 روزانه
  يكاربرد يورزش شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  11988 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  11989 روزانه
  يو تندرستيبدن تيفعال شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  11990 روزانه
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  8  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  11991  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  10  شاهرود دانشگاه  11992  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فيزيولـوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـي  مرد  زن  -  6  دانشگاه شاهرود  11993  روزانه

  شيوه آموزش محور-باليني،تغذيه ورزشمحض،فعاليت ورزشي
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  11994 روزانه
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  11995 روزانه
  ورزشي محضگرايش فعاليت   مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11996 روزانه
  فعاليت ورزشي محض يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  11997 روزانه
  يورزشي كاربرد يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  11998 روزانه
  گرايش فعاليت ورزشي كاربردي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  11999 روزانه
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12000 روزانه
گرايشهاي فيزيولـوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـي  مرد  زن  -  14  دانشگاه شيراز  12001  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
  يفعاليت بدني و تندرست يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  12002 روزانه
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  7  -  دانشگاه كردستان  12003  روزانه

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
  يورزشي كاربرد يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 11  دانشگاه گيالن ـ رشت  12004 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12005 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12006 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12007 روزانه
  محض يورزش تيفعال يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12008 روزانه
  يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 6 محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه   12009 روزانه

  يوتندرست يبدن تيگرايش فيزيولوژي فعال  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  12010 نوبت دوم
  محضيورزش تيفعال شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  12011 نوبت دوم
  فيزيولوژي فعاليت ورزشي بالينيگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12012 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12013 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-محضيورزش تيگرايش فعال  - زن - 9  )س(دانشگاه الزهرا  12014 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا  - زن - 13  )س(دانشگاه الزهرا  12015 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش فعاليت بدني و تندرستي  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  12016 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  12017 نوبت دوم
  ورزشي محض گرايش فعاليت  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12018 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12019 نوبت دوم
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12020 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12021 نوبت دوم
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  3  دانشگاه بيرجند  12022  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
 يورزش هيگرايش تغذ  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12023 نوبت دوم
  كاربردي يولوژيزيگرايش ف  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12024 نوبت دوم
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  6  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12027  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـيگرايشهاي فيزيولـوژي ورزشـي     مرد  زن  -  6  دانشگاه تهران  12028  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  4  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12029  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
شـرايط-گـرايش فعاليـت بـدني وتندرسـتي    -تهـران  ليمحـل تحصـ  -تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  3  دانشگاه خوارزمي تهران  12030  نوبت دوم

  درانتهاي دفترچه
شـرايط درانتهـاي-گرايش فعاليت ورزشي محض-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  3  دانشگاه خوارزمي تهران  12031  نوبت دوم

  دفترچه
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  4  سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   12032  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فيزيولوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت ورزشـي  مرد  زن  -  5  دانشگاه شاهرود  12033  نوبت دوم

  محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
گرايشهاي فيزيولـوژي ورزشـي كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـي  مرد  زن  -  3  دانشگاه شاهرود  12034  نوبت دوم

  شيوه آموزش محور-محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيه ورزش
  يكاربرد يورزش يگرايش فيزيولوژ  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  12035 نوبت دوم
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12036 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 20 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ـ فيزيولوژي ورزشي 1106ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  آموزش محور وهيش-گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12037 نوبت دوم
  گرايش فعاليت ورزشي كاربردي  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12038 نوبت دوم
  گرايش فعاليت ورزشي محض  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12039 نوبت دوم

  يفعاليت بدني و تندرست شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12040 دومنوبت
  يورزشي كاربرد يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  12041 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12042 نوبت دوم
  محضيورزش تيفعال شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12043 نوبت دوم
  يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12044 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه-محضيورزش تيفعال شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  12045 نيمه حضوري
  يكاربرد يورزش يلوژ ويزيف شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12046 پيام نور
  يو تندرست يبدن تيفعال يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12047 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يو تندرست يبدن تيفعال يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12048 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12049 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال ـ آمل   12050 غيرانتفاعي
  دفترچه يدر انتها طيشرا-آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  12051 مجازي

  محض يورزش تيفعال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  12052 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  12053 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  ورزش هيگرايش تغذ-آزادارس
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليورزش محل تحص هيگرايش تغذ  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12025 خودگردانپرديس

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليكاربردي محل تحص يولوژيزيگرايش ف  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12026 پرديس خودگردان

  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12054 پرديس خودگردان
گرايشـهاي فيزيولـوژي ورزشـي-پردييس خودگردان ارس واقع درجلفامحل تحصيل 

كاربردي،فعاليت بدني وتندرستي،فعاليت ورزشي محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيـه
  ورزش

  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12055 پرديس خودگردان
گرايشـهاي فيزيولـوژي-محل تحصيل واحدخودگردان دانشگاه واقع درجزيـره كـيش  

كاربردي،فعاليـت بـدني وتندرسـتي،فعاليت ورزشـي محض،فعاليـت ورزشـيورزشي 
 باليني،تغذيه ورزش

  مرد  زن  -  15  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12056 پرديس خودگردان
ــگاه   ــودگردان دانش ــرديس خ ــيل پ ــل تحص ــي-مح ــوژي ورزش ــهاي فيزيول گرايش

ورزشي باليني،تغذيـهكاربردي،فعاليت بدني وتندرستي،فعاليت ورزشي محض،فعاليت 
  ورزش

گرايش فيزيولـوژي ورزشـي-خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  10  دانشگاه خوارزمي تهران  12057 پرديس خودگردان
  كاربردي

  يوتندرست يبدن تيفعال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  12058 پرديس خودگردان
  يكاربرد يورزش شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  12059 پرديس خودگردان
  يو تندرست يبدن تيفعال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  12060 پرديس خودگردان
  فعاليت ورزشي  يولوژيزيف شيگرا-يمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  12061 پرديس خودگردان
  گرايش فعاليت ورزشي كاربردي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12062 پرديس خودگردان
  گرايش فعاليت ورزشي محض-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 اهوازدانشگاه شهيد چمران   12063 پرديس خودگردان

  مرد  زن  -  12  دانشگاه شيراز  12064 پرديس خودگردان
ــگاه   ــودگردان دانش ــرديس خ ــيل پ ــل تحص ــي-مح ــوژي ورزش ــهاي فيزيول گرايش

كاربردي،فعاليت بدني وتندرستي،فعاليت ورزشي محض،فعاليت ورزشي باليني،تغذيـه
  ورزش

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12065 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( ـ بيومكانيك ورزشي1106

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  12066 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12067 روزانه
    مرد - - 3 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   12068 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12069 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12070 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12071 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12072 نوبت دوم
    - زن - 2 بوعلي سينا ـ همدان دانشگاه  12073 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12074 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  12075 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12076 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12077 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12078 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  12079 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( ـ رفتارحركتي1106

 يرشد حركت شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  12080 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  12081 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  12082 روزانه
  گرايش يادگيري وكنترل حركتي  مرد زن - 10  دانشگاه اصفهان  12083 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  - زن - 20  )س(دانشگاه الزهرا  12084 روزانه
  گرايش هاي يادگيري وكنترل حركتي  - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12085 روزانه
  گرايش هاي يادگيري وكنترل حركتي  مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12086 روزانه
  يوكنترل حركت يريادگيگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  12087 روزانه
ـ و-ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد  زن  -  8  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12088  روزانه ـ فرهنگ زهي وزارت آمـوزش يمـان يوپ يرسـم  اني

  وپرورش
  يبدنتيآموزش ترب شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12089 روزانه
 يرشد حركت شيگرا  مرد زن - 10  تهراندانشگاه   12090 روزانه
  يو كنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12091 روزانه
  تهران ليمحل تحص-و كنترل حركتي يريادگي شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12092 روزانه
  يرشدحركت شيگرا-كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12093 روزانه
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12094 روزانه
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  12095 روزانه
 يگرايش رشد حركت  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12096 روزانه
 يرشد حركت شيگرا  مرد زن - 10  بهشتيدانشگاه شهيد   12097 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  12098 روزانه
  گرايش يادگيري وكنترل حركتي  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12099 روزانه
  وكنترل حركتي،آموزش تربيت بدنيگرايشهاي رشد حركتي،يادگيري   مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  12100 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 21 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش (ـ رفتارحركتي 1106ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12101 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12102 روزانه
  ييادگيري و كنترل حركت شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  12103 روزانه

 رشد حركتي شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  12104 نوبت دوم
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  12105 نوبت دوم
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  12106 نوبت دوم
  گرايش يادگيري وكنترل حركتي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12107 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش يادگيري وكنترل حركتي  - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  12108 نوبت دوم
  گرايش هاي يادگيري وكنترل حركتي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12109 نوبت دوم
  گرايش هاي يادگيري وكنترل حركتي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12110 نوبت دوم
  يوكنترل حركت يريادگيگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  12111 نوبت دوم
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12113 نوبت دوم
  يبدنتيآموزش ترب شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12114 نوبت دوم
 يرشد حركت شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12115 نوبت دوم
  يو كنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12116 نوبت دوم
شـرايط-تهـران  ليمحـل تحصـ  -گرايش يادگيري و كنتـرل حركتـي  -تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  3  دانشگاه خوارزمي تهران  12117  نوبت دوم

  درانتهاي دفترچه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش رشدحركتي-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  12118 نوبت دوم
 يگرايش رشد حركت  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12119 نوبت دوم
  يگرايش رشد حركت-آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12120 نوبت دوم
  گرايش يادگيري وكنترل حركتي  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12121 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش يادگيري وكنترل حركتي  - زن - 10  عالمه طباطباييدانشگاه   12122 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش يادگيري وكنترل حركتي  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12123 نوبت دوم
  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  12124 نوبت دوم

ـ  شيگرا  مرد  زن  -  15  دانشگاه اروميه  12125  نيمه حضوري محـل تحصـيل مركزآموزشـهاي نيمـه حضـوري-ييادگيري و كنترل حركت
  دانشگاه

    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12126 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12127 پيام نور

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يو كنترل حركت يريادگيگرايش   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12112 پرديس خودگردان
ــرديس خــودگردان دانشــگاه واقــع درجز   مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12128 پرديس خودگردان ــمحــل تحصــيل پ ــ رهي گرايشــهاي-شيك

  رشدحركتي،يادگيري وكنترل حركتي،آموزش تربيت بدني
  گرايش يادگيري وكنترل حركتي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  12129 خودگردانپرديس

  يوكنترل حركت يريادگي شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  12130 پرديس خودگردان
  گرايش يادگيري و كنترل حركت-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 چمران اهوازدانشگاه شهيد   12131 پرديس خودگردان
گرايشـهاي رشـدحركتي،يادگيري وكنتـرل-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  12  دانشگاه شيراز  12132 پرديس خودگردان

  حركتي،آموزش تربيت بدني
  )5با ضرايب گرايش ( ـ آسيب شناسي و حركات اصالحي1106

  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  12133 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  12134 روزانه
  گرايش حركات اصالحي  مرد زن - 12  دانشگاه اصفهان  12135 روزانه
  يامداد گر ورزش شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12136 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12137 روزانه
  كرج ليگرايش حركات اصالحي محل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12138 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  12139 روزانه
  شيوه آموزش محور-يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  12140 روزانه
  يگرايش امدادگر ورزش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12141 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  - زن - 3  دانشگاه عالمه طباطبايي  12142 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد - - 3  دانشگاه عالمه طباطبايي  12143 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  12144 روزانه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  12145 روزانه

  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  12146 نوبت دوم
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  12147 نوبت دوم
  گرايش حركات اصالحي  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  12148 نوبت دوم
  يامداد گر ورزش شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12149 نوبت دوم
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12150 نوبت دوم
شـرايط در انتهـاي-گرايش حركـات اصـالحي  -كرج ليمحل تحص-تيمازاد بر طرف  مرد  زن  -  3  دانشگاه خوارزمي تهران  12151  نوبت دوم

  دفترچه
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  12152 نوبت دوم
  يگرايش امدادگر ورزش  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12153 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يگرايش امدادگر ورزش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12154 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-يحركات اصالح شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12155 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-يحركات اصالح شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12156 نوبت دوم
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  12157 نوبت دوم
  يحركات اصالح شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  12158 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12159 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12160 پيام نور
  دفترچه يدر انتها طيشرا-آموزش محور  وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  12161 مجازي

  گرايش حركات اصالحي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  12162 پرديس خودگردان
ـ محل تحصيل پرديس خودگردان دانشـگاه واقـع درجز    مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12163 پرديس خودگردان گـرايش حركـات-شيكـ  رهي

  اصالحي
  گرايش حركات اصالحي-خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  12164 خودگردانپرديس

  )6با ضرايب گرايش ( ـ مديريت ورزشي1106
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  12165 روزانه
  يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد زن - 4  اروميهدانشگاه   12166 روزانه
  گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12167 روزانه
  يورزش ساتياماكن و تاس تيريگرايش مد  - زن - 20  )س(دانشگاه الزهرا  12168 روزانه

  مرد  زن  -  9  دانشگاه بيرجند  12169  روزانه
مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريتگرايشهاي 

راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 22 جدول شماره 1
 

  )6با ضرايب گرايش (ـ مديريت ورزشي 1106ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  در ورزش يابيبازار تيريگرايش مد  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  12170 روزانه
  يورزش يدادهايرو تيريگرايش مد  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  12171 روزانه
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  12172 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  12173 روزانه

  مرد  زن  -  12  دانشگاه تهران  12174  روزانه
گرايشهاي مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريت

ورزشـهاي تفريحي،مـديريتراهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت   
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  كرج ليمحل تحص-گرايش مديريت بازاريابي در ورزش  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12175 روزانه
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  12176 روزانه
  يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  12177 روزانه
  در ورزش يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  12178 روزانه

  مرد  زن  -  8  دانشگاه شاهرود  12179  روزانه
گرايشهاي مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريت

در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريتراهبردي 
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  مرد  زن  -  6  دانشگاه شاهرود  12180  روزانه
گرايشهاي مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريت

تفريحي،مـديريت راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي   
  شيوه آموزش محور-رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12181 روزانه
  در ورزش  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يابيمديريت بازار شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  12182 روزانه
  گرايش مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي   مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12183 روزانه
  گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي  مرد زن - 7 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12184 روزانه
  گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي  - زن - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   12185 روزانه
  گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12186 روزانه
  گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12187 روزانه
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 7  گيالن ـ رشتدانشگاه   12188 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12189 روزانه

  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  12190 نوبت دوم
  يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  12191 نوبت دوم
  گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12192 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يورزش ساتياماكن و تاس تيريگرايش مد  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  12193 نوبت دوم

  مرد  زن  -  3  دانشگاه بيرجند  12194  نوبت دوم
بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريتگرايشهاي مديريت 

راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  در ورزش يابيبازار تيريگرايش مد  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12195 نوبت دوم
  يورزش يدادهايرو تيريگرايش مد  مرد زن - 3  تبريزدانشگاه   12196 نوبت دوم

  مرد  زن  -  6  دانشگاه تهران  12199  نوبت دوم
گرايشهاي مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريت
راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت

  ورزشيرسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي 
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12200 نوبت دوم
شـرايط-گـرايش مـديريت بازاريـابي درورزش   -كـرج  ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  3  دانشگاه خوارزمي تهران  12201  نوبت دوم

  درانتهاي دفترچه

  مرد  زن  -  4  دانشگاه شاهرود  12202  نوبت دوم
بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات ورزشـي،مديريتگرايشهاي مديريت 

راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  مرد  زن  -  3  دانشگاه شاهرود  12203  نوبت دوم
ورزشـي،مديريتگرايشهاي مديريت بازاريابي درورزش،مديريت امـاكن وتاسيسـات   

راهبردي در سازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت
  شيوه آموزش محور-رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12204 نوبت دوم
  يورزش يدرسازمان ها يراهبرد تيريمد شيگرا-آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 باهنر كرماندانشگاه شهيد   12205 نوبت دوم
  گرايش مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12206 نوبت دوم
  سازمانهاي ورزشيگرايش مديريت راهبردي در   مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12207 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12208 نوبت دوم
  گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12209 نوبت دوم
  گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  12210 نوبت دوم
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  12211 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12212 نوبت دوم

محل تحصـيل مركزآموزشـهاي نيمـه حضـوري يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد  زن  -  15  دانشگاه اروميه  12213  نيمه حضوري
  دانشگاه

 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحدقشم(بندرعباسدانشگاه پيام نور مركز   12214 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12215 پيام نور
  يحيتفر ياوقات فراغت و ورزش ها تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12216 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12217 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يحيتفر ياوقات فراغت و ورزش ها تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12218 پيام نور
  يورزش ساتياماكن و تاس تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  12219 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يورزش ساتياماكن و تاس تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  12220 پيام نور
  در ورزش يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12221 پيام نور
  يورزش يرسانه ها تيريمد  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12222 پيام نور
  شيوه آموزش محور-در ورزش   يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12223 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يورزش يرسانه ها تيريمد  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   12224 پيام نور
  يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   12225 پيام نور
  يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   12226 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يورزش يدر سازمانها يراهبرد تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   12227 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   12228 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  12229 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  12230 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال ـ آمل   12231 غيرانتفاعي
  يورزش يرسانه ها تيريگرايش مد  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  12232 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  12233 مجازي
  دفترچه يدر انتها طيشرا-آموزش محور  وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  12234 مجازي

  مرد  زن  -  50  دانشگاه شاهرود  12235  مجازي
ــابي درورزش،مــديريت امــاكنگرايشــهاي مــديريت -شــيوه آمــوزش محــور بازاري

وتاسيسات ورزشي،مديريت راهبردي درسازمان ورزشـي ومـديريت اوقـات فراغـت
  ورزشهاي تفريحي،مديريت رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 23 جدول شماره 1
 

  )6با ضرايب گرايش (ـ مديريت ورزشي 1106ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  12236 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  يورزش يدادهايرو تيريگرايش مد-آزادارس
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليدر ورزش محل تحص يابيبازار تيريگرايش مد  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12197 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يورزش يدادهايرو تيريگرايش مد  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12198 پرديس خودگردان

  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12237 پرديس خودگردان
ــرديس   ــيل پ ــل تحص ــا مح ــع درجلف ــودگردان ارس واق ــابي-خ ــهاي بازاري گرايش

درورزش،مديريت راهبردي درسازمان ورزشي ومديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي
  تفريحي،مديريت رسانه هاي ورزشي ،مديريت رويدادهاي ورزشي

  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12238 پرديس خودگردان
گرايشـهاي مـديريت-شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز

راهبردي درسازمان ورزشي ومـديريت اوقـات فراغـت ورزشـهاي تفريحي،مـديريت
  رسانه هاي ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  12239 پرديس خودگردان
گرايشـهاي مـديريت راهبـردي-خودگردان البرزواقع دركـرج سيمحل تحصيل پرد

درسازمان ورزشي ومديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي،مـديريت رسـانه هـاي
  ورزشي،مديريت رويدادهاي ورزشي

گـرايش مـديريت بازاريـابي-خودگردان دانشگاه واقع درتهرانسيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  10  دانشگاه خوارزمي تهران  12240 پرديس خودگردان
  در ورزش

مديريت راهبـردي در سـازمانهاي شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12241 پرديس خودگردان
  ورزشي

  يورزش يدادهايرو تيريمد شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  12242 پرديس خودگردان
  در ورزش يابيبازار تيريمد شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  12243 پرديس خودگردان
ـ مـديريت بازار   شيگـرا -دانشـگاه محل تحصيل پرديس خـودگردان    مرد  زن  -  15  دانشگاه شهيد بهشتي  12244 پرديس خودگردان در ورزش يابي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گـرايش مـديريت اوقـات فراغـت ورزش-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  10  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12245 پرديس خودگردان

  هاي تفريحي
گرايش مـديريت راهبـردي درسـازمانهاي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  10  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12246 پرديس خودگردان

  ورزشي
  )1با ضرايب گرايش ( تاريخ ايران باستان- ـ تاريخ 1107

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  12247 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12248 روزانه
    مرد زن - 4 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  12249 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12250 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  12251 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12252 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12253 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  12254 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( تاريخ ايران اسالمي- ـ تاريخ 1107
    مرد زن - 10 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  12255 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه اراك  12256 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه اروميه  12257 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  12258 روزانه
    - زن 12 -  )س(دانشگاه الزهرا  12259 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  12260 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12261 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  12262 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  12263 روزانه
    مرد زن - 4  تهراندانشگاه   12264 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  12265 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12266 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12267 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  12268 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12269 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12270 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  12271 روزانه
    - زن - 10 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12272 روزانه
    مرد - 10 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12273 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  12274 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه اراك  12275 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  12276 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12277 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  12278 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12279 نوبت دوم

    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  12280 دومنوبت
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12282 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  12283 نوبت دوم
    مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12284 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12285 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12286 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12287 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  12288 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12289 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12290 پيام نور
    مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   12291 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 پاكدشتدانشگاه پيام نور مركز   12292 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12293 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12294 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 گرگاندانشگاه پيام نور مركز   12295 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   12296 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز همدان  12297 پيام نور
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12298 غيرانتفاعي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 24 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (تاريخ ايران اسالمي -ـ تاريخ 1107ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12299 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12300 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12301 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12281 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12302 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12303 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  12304 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( مطالعات خليج فارس- ـ تاريخ1107
    مرد زن 5 -  دانشگاه اصفهان  12305 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12306 روزانه
  ونسخه شناسي  يويگرايش اسناد و مدارك آرش خيعنوان رشته تار  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12307 روزانه
  يمركز يايگرايش مطالعات قفقاز و آس خيعنوان رشته تار  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12308 روزانه
    مرد زن - 6 بوشهر دانشگاه خليج فارس  12309 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12310 روزانه

    مرد زن 2 -  دانشگاه اصفهان  12311 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12312 نوبت دوم
  يمركز يايگرايش  مطالعات قفقاز و آس خيعنوان رشته تار  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12313 نوبت دوم

  و نسخه شناسي يويگرايش اسناد و مدارك آرش خيعنوان رشته تار  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12314 دومنوبت
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12315 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  12316 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( انقالب اسالميتاريخ - ـ تاريخ1107

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  12317 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12318 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  12319 روزانه

    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12320 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  12321 نوبت دوم
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  12322 غيرانتفاعي

  )5با ضرايب گرايش ( تاريخ اسالم- ـ تاريخ 1107
    مرد زن 4 -  دانشگاه اصفهان  12323 روزانه
    - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  12324 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12325 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  12326 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12327 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  12328 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  12329 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12330 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  12331 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12332 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12333 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12334 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12335 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  12336 روزانه

    مرد زن 2 -  دانشگاه اصفهان  12337 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12338 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12339 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  12340 نوبت دوم
    مرد زن - 1  كرمانشاهدانشگاه رازي   12341 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12342 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12343 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  12344 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  12345 پيام نور
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12346 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12347 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12348 خودگردانپرديس
  )5با ضرايب گرايش ( ـ تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي1107

    مرد زن 4 -  دانشگاه اصفهان  12349 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12350 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12351 روزانه

    مرد زن 2 -  دانشگاه اصفهان  12352 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12353 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12354 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( تاريخ تشيع- ـ تاريخ 1107
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  12355 روزانه
    مرد زن - 8 سبزوار دانشگاه حكيم سبزواري ـ  12356 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12357 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  12358 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  12359 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12360 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  خوارزمي تهراندانشگاه   12361 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12362 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12363 پيام نور
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12364 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12365 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12366 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12367 پيام نور

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 25 جدول شماره 1
 

  )6با ضرايب گرايش (تاريخ تشيع -ـ تاريخ 1107ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12368 پيام نور
  دفترچه شرايط درانتهاي-محورشيوه آموزش   مرد زن - 50 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  12369 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12370 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   12371 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12372 مجازي

  )6با ضرايب گرايش ( ـ شيعه شناسي1107
  خيتار شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12373 روزانه

  خيتار شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12374 نوبت دوم
  )6با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات تاريخ تشيع1107

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 8  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  12375 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  12376 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( تاريخ عمومي جهان- ـ تاريخ 1107
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  12377 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12378 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  12379 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12381 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12380 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( مردم شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108

    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12382 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12383 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( جمعيت شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12384 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12385 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12386 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12387 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12388 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12389 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12390 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12391 نوبت دوم
 آموزش محورشيوه   مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12392 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه يزد  12393 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12394 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12395 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( جامعه شناسي-ـ علوم اجتماعي 1108

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12396 روزانه
    - زن 7 -  )س(دانشگاه الزهرا  12397 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن 7 -  )س(دانشگاه الزهرا  12398 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12399 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12400 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  12401 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  12402 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12403 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 16  دانشگاه خوارزمي تهران  12404 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  12405 روزانه
  درانتهاي دفترچهشرايط   مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  12406 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12407 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12408 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  12409 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12410 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12411 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  12412 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  12413 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  12414 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 35  دانشگاه گيالن ـ رشت  12415 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12416 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه ياسوج  12417 روزانه
    مرد زن - 19  دانشگاه يزد  12418 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12419 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12420 نوبت دوم
    - زن 5 -  )س(دانشگاه الزهرا  12421 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن 5 -  )س(الزهرادانشگاه   12422 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12423 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12424 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  12425 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12427 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  خوارزمي تهراندانشگاه   12428 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12429 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  12430 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12431 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12432 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12433 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12434 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  12435 نوبت دوم
    مرد زن - 4 بابلسردانشگاه مازندران ـ   12436 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  12437 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  12438 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 26 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (جامعه شناسي - ـ علوم اجتماعي 1108ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12439 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   12440 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   12441 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد پرند(مركز تهراندانشگاه پيام نور   12442 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  12443 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12444 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12445 پيام نور
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  12446 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12447 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  12448 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ شيعه شناسي1108
 يجامعه شناس شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12449 روزانه
 يجامعه شناس شيگرا  مرد - - 6  دانشگاه قم  12450 روزانه

 يجامعه شناس شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12451 نوبت دوم
  يجامعه شناس شيگرا-خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد - 15 -  دانشگاه قم  12452 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( توسعه روستايي-ـ علوم اجتماعي 1108
  گرايش توسعه اجتماعي  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12453 روزانه
  گرايش مديريت توسعه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12454 روزانه

  توسعه اجتماعيگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12455 نوبت دوم
  گرايش مديريت توسعه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12456 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( برنامه ريزي رفاه اجتماعي-ـ علوم اجتماعي 1108
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12457 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12458 روزانه
    مرد - - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   12459 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12460 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12461 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12462 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( ـ جامعه شناسي انقالب اسالمي1108
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  12463 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  12464 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  12465 نوبت دوم
  )7با ضرايب گرايش ( مطالعات فرهنگي-ـ علوم اجتماعي 1108

    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12466 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  12467 روزانه
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خوهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  12468 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  12469 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  12470 نوبت دوم

  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  12471 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه-باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  12472 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچهشرايط   - زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي رفاه  12473 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( ـ مديريت راهبردي فرهنگ1108
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12474 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12475 نوبت دوم
  دفترچهشرايط درانتهاي -مخصوص طالب سطح دوحوزه  مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12476 غيرانتفاعي

  )8با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات جوانان1108
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12477 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12478 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12479 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12480 نوبت دوم

  )9با ضرايب گرايش ( توسعه منطقه ايـ برنامه ريزي 1108
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  12481 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12482 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12483 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  12484 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12485 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12486 نوبت دوم

  )10با ضرايب گرايش ( )توريسم(ـ برنامه ريزي گردشگري1108
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12487 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12488 نوبت دوم
  يمذهبيعنوان رشته گردشگر  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(فرهنگ ـ تهراندانشگاه علم و   12489 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  12490 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  12491 پرديس خودگردان
  )11با ضرايب گرايش ( ـ دانش اجتماعي مسلمين1108

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  12492 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12493 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12494 غيرانتفاعي

  )12با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه علوم اجتماعي1108
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12495 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  12496 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  12497 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم  )ع(دانشگاه باقرالعلوم  12498 غيرانتفاعي

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 27 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فرهنگ وزبانهاي باستاني1109

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  12499 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12500 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12501 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  12502 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  12503 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12504 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  12505 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  12506 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  12507 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12508 نوبت دوم
    مرد - - 2 بوعلي سينا ـ همداندانشگاه   12509 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12510 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  12512 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12513 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  12514 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  12515 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12511 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  12516 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  12517 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ زبان شناسي همگاني1110
    مرد زن - 8 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  12518 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  12519 روزانه
    - زن - 11  )س(دانشگاه الزهرا  12520 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  12521 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12522 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12523 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  12524 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  12525 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  12526 روزانه
    مرد زن - 4  كرمانشاهدانشگاه رازي   12527 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  12528 روزانه
    مرد زن - 25 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12529 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12530 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  12531 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  12532 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12533 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12534 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12535 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  12536 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  12537 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  12538 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12539 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  12540 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  12541 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12542 نوبت دوم

    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12543 دومنوبت
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  12544 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  12545 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12546 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  12547 نوبت دوم
    مرد زن - 5 و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان   12548 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12549 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12550 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12551 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12552 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  12553 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12554 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   12555 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   12556 پيام نور
    مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   12557 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   12558 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12559 پيام نور
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12560 پيام نور
    مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   12561 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   12562 پيام نور
    مرد زن - 15 قايندانشگاه پيام نور مركز   12563 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قايندانشگاه پيام نور مركز   12564 پيام نور
    مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   12565 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   12566 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12567 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12568 پيام نور
    مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12569 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12570 پيام نور
    مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   12571 پيام نور
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   12572 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12573 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  12574 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  12575 پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  12576 خودگردانپرديس
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  )1با ضرايب گرايش (ـ زبان شناسي همگاني 1110ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  12577 خودگردانپرديس

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  12578 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ زبان شناسي رايانشي1110

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12579 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12580 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان1110
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12581 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن 4 -  )س(دانشگاه الزهرا  12582 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  12583 روزانه
    مرد زن 12 -  دانشگاه شهيد بهشتي  12584 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  12585 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12586 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12587 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12588 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12589 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  12590 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن 4 -  )س(دانشگاه الزهرا  12591 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  12592 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12593 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  طباطباييدانشگاه عالمه   12594 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12595 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12596 نوبت دوم
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12597 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12598 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  12599 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  12600 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان فارسي1110

    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12601 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12602 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12603 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12604 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12605 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12606 پيام نور
    مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12607 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12608 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12609 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12610 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( علوم قرآن وحديث- ـ الهيات ومعارف اسالمي 1111
  عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي علوم و فنون قرائات  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  12611 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  12612 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  12613 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  12614 روزانه
  فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش ويژه  مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12615 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  12616 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  12617 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12618 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12619 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  12620 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12621 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  12622 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12623 روزانه
    مرد زن - 8 مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه شهيد   12624 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  12625 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  12626 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  12627 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12628 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ياسوج  12629 روزانه

  عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي علوم و فنون قرائات  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  12630 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  12631 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  12632 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  12633 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  12634 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12635 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12636 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  12637 نوبت دوم

    مرد زن - 5 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12638 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  12639 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12640 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  12641 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  12642 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12643 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  12644 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12645 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  12646 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بيدگلدانشگاه پيام نور مركز آران و  12647 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  12648 پيام نور
    مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   12649 پيام نور



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 29 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (علوم قرآن وحديث - ـ الهيات ومعارف اسالمي 1111ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   12650 پيام نور
    مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   12651 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   12652 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12653 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12654 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12655 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12656 پيام نور
    مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12657 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   12658 پيام نور
    مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12659 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12660 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12661 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچهشرايط   مرد - 15 - )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12662 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  12663 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12664 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   12665 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-پرديس قم ليمحل تحص  مرد زن - 50  تهراندانشگاه   12666 مجازي

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  12667 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12668 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12669 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12670 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ علوم قرآن وحديث1111
    مرد زن - 7  دانشگاه اراك  12671 روزانه
    - زن - 13  )س(دانشگاه الزهرا  12672 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 9  )س(دانشگاه الزهرا  12673 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12674 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12675 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12676 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  12677 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12678 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12679 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12680 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه قم  12681 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  12682 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12683 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12684 روزانه
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  12685 روزانه
    مرد زن - 11 اله العظمي حايري ـ ميبد مجتمع آموزش عالي آيت  12686 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  12687 نوبت دوم
    - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  12688 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  12689 نوبت دوم
    - زن - 2 همداندانشگاه بوعلي سينا ـ   12690 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12691 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12692 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12693 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  12694 نوبت دوم

    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12695 دومنوبت
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12696 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12697 نوبت دوم
    مرد زن - 15 سوسنگرددانشگاه پيام نور مركز   12698 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 سوسنگرددانشگاه پيام نور مركز   12699 پيام نور
    مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   12700 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   12701 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-  - زن - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12702 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل قم  - زن - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12703 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-دزفول ليمحل تحص  - زن - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12704 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل قم  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12705 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-تهران ليمحل تحص  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12706 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-دزفول ليمحل تحص  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12707 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل قم  - زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12708 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچه طيشرا-تهران ليمحل تحص  - زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12709 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچه طيشرا-قم ليمحل تحص  مرد - - 15 قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفاعي  12710 غيرانتفاعي
  ريتفس شيگرا  مرد زن - 15 ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  12711 غيرانتفاعي
  يكيالكترون وهيبه ش ليتحص -آموزش محور وهيش-درانتهاي دفترچه طيشرا  مرد زن - 40 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12712 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  12713 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه قم  12714 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1111
  درانتهاي دفترچهشرايط   - زن - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12715 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12716 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1111
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12717 روزانه
  درانتهاي دفترچهشرايط   مرد - - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12718 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي1111
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12719 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 2  دانشگاه مذاهب اسالمي  12720 روزانه

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 30 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش ( علوم قرآن مجيد- ـ علوم قرآني1111

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12721  روزانه

  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل خوي  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12722  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل دولت آباد اصفهان  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12723  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل مراغه  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12724  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل مالير  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12725  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل ميبد  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12726  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل تهران-  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12727  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل قم  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12728  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل كرمانشاه  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12729  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل مشهد  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12730  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل خوي  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12731  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل دولت آباد اصفهان  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12732  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل مراغه  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12733  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل مالير  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12734  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل ميبد  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12735  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل آمل-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12736  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-الميمحل تحصيل ا-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12737  روزانه
  دفترچه يانتهاشرائط در -محل تحصيل تهران-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12738  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل شيراز-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12739  روزانه
  دفترچه يانتهاشرائط در  -محل تحصيل قم-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ علوم حديث1111
 گرايش تفسير اثري  - زن - 5  دانشگاه اصفهان  12740 روزانه
 گرايش اقتصاد اسالمي  مرد - 7 -  دانشگاه اصفهان  12741 روزانه

 گرايش تفسير اثري  - زن - 3  دانشگاه اصفهان  12742 نوبت دوم
 گرايش اقتصاد اسالمي  مرد - 4 -  دانشگاه اصفهان  12743 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قم ليمحل تحص-ديكالم وعقا شيگرا  - زن - 8 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12744 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-تهران ليمحل تحص-نهج البالغه شيگرا  - زن - 10 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12745 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچه طيشرا-تهران  ليمحل تحص-ديكالم وعقا شيگرا  - زن - 10 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12746 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-تهران ليمحل تحص-نهج البالغه شيگرا  مرد - - 10 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12747 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچه طيشرا-تهران ليمحل تحص-ديكالم وعقا شيگرا  مرد - - 10 غيرانتفاعي قرآن و حديث دانشگاه  12748 غيرانتفاعي
  گرايش اخالق ـ محل تحصيل قم ـ شرايط در انتهاي دفترچه  مرد زن - 15 و حديثگاه غيرانتفاعي قرآن دانش  15397 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كاشانموسسه غيرانتفاعي مهد علم ـ  15406 غيرانتفاعي
  –درانتهاي دفترچه  طيشرا -آموزش محور وهيش ياثر ريتفس شيگرا  مرد زن - 40 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12749 مجازي

 كالم وعقايد شيگرا  مرد زن - 40 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12750 مجازي  يكيالكترون وهيبه ش ليتحص
  نهج البالغه شيگرا  مرد زن - 40 غيرانتفاعي قرآن و حديثدانشگاه   12751 مجازي

  )4با ضرايب گرايش ( ـ نهج البالغه1111
  گرايش اخالق وتربيت فردي واجتماعي  - زن - 5  دانشگاه اصفهان  12752 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه بيرجند  12753 روزانه
  يواجتماع يفردتياخالق وترب شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12754 روزانه
  يو معارف علو نياصول د شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12755 روزانه
  معارف نهج البالغه شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  15378 روزانه
  يومعارف علو نياصول الد شيگرا  - زن - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12756 روزانه
  يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  12757 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  12758 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12759 روزانه

  گرايش اخالق وتربيت فردي واجتماعي  - زن - 2  دانشگاه اصفهان  12760 نوبت دوم
    مرد زن - 3  بيرجنددانشگاه   12761 نوبت دوم
  يواجتماع يفردتياخالق وترب شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12762 نوبت دوم
  يو معارف علو نياصول د شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12763 نوبت دوم
  معارف نهج البالغه شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  15379 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12764 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12765 نوبت دوم
  يو معارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12766 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12767 پيام نور
  يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12768 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12769 پيام نور
    مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12770 پيام نور

 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12771 نورپيام
  با همكاري جامعه المصطفي العالميه  - زن - 15 قم-الزهراجامعه/هدياسالميومعارف الهيات غيرانتفاعي دانشكده  15380 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن 15 - )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12772 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12773 غيرانتفاعي
ـ محـل تحصـيل  عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي علوم و معـارف نهـج البالغـه     مرد  زن  -  15  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  15400  غيرانتفاعي

  تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شيوه آموزش محور-عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي علوم و معارف نهج البالغه  مرد زن - 50 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  12774 مجازي
  شيوه آموزش محور-يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12775 مجازي
  شيوه آموزش محور-يومعارف علو نياصول الد شيگرا  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   12776 مجازي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 31 جدول شماره 1
 

  )5با ضرايب گرايش ( تفسيرقرآن مجيد- ـ علوم قرآني1111

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12777  روزانه

  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل ميبد  -  زن  -  7  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12778  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-الميمحل تحصيل ا-  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12779  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل تهران-  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12780  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل قم  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12781  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل كرمانشاه  -  زن  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12782  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها -محل تحصيل ميبد  مرد  -  -  8  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12783  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل آمل-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12784  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل تهران-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12785  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل شيراز-  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12786  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل قم  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

امورسازمان اوقاف وـدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  12787  روزانه
  دفترچه يشرائط در انتها-محل تحصيل مشهد  مرد  -  -  10  قمـ  خيريه

  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن 15 - )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12788 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12789 غيرانتفاعي
    - زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي المهدي  12790 غيرانتفاعي

  )5با ضرايب گرايش ( ـ تفسيروعلوم قرآن1111
    - زن - 6  قمدانشگاه   12791 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  12792 روزانه

    - زن - 4  دانشگاه قم  12793 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه قم  12794 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( ـ عرفان تطبيقي1111
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  12795 روزانه

  )6با ضرايب گرايش ( ـ معارف قرآن1111
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  12796 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12797 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن 15 - )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12798 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  12799 غيرانتفاعي
  محل تحصيل قم ـ شرايط در انتهاي دفترچه  مرد زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  15398 غيرانتفاعي
  محل تحصيل تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه  مرد زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  15399 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   12800 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   12801 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( فقه ومباني حقوق اسالمي-  ـ الهيات ومعارف اسالمي1112
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  12802 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه ايالم  12803 روزانه
    مرد - 5 -  دانشگاه ايالم  12804 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 4  دانشگاه ايالم  12805 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد - 4 -  دانشگاه ايالم  12806 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12807 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12808 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12809 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  12810 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12811 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12812 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  12813 روزانه
    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  12814 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  12815 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12816 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12817 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12818 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  12819 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  12820 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه فردوسي مشهد  12821 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه قم  12822 روزانه
  فقه خانواده يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص  - زن - 6  دانشگاه قم  12823 روزانه
  سياسيفقه  يليمدرك فارغ التحصعنوان رشته و   - زن - 8  دانشگاه قم  15381 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  12824 روزانه
  فقه قضايي يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص  مرد - - 6  دانشگاه قم  12825 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12826 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه ياسوج  12827 روزانه
    مرد زن - 10  يزد دانشگاه  12828 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  12829 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي اردكان  12830 روزانه

    - زن - 3  دانشگاه ايالم  12831 نوبت دوم
    مرد - 3 -  دانشگاه ايالم  12832 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  دانشگاه ايالم  12833 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - 2 -  دانشگاه ايالم  12834 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12835 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  12836 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  12837 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12838 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12839 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (فقه ومباني حقوق اسالمي - ـ الهيات ومعارف اسالمي 1112ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  12840 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  12841 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  12842 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  12843 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12844 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12845 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12846 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  12847 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  12848 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه فردوسي مشهد  12849 نوبت دوم
  فقه خانواده يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص  - زن - 4  دانشگاه قم  12850 نوبت دوم
  سياسيفقه  يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص  - زن - 4  دانشگاه قم  15382 نوبت دوم
  فقه قضايي يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص  مرد - - 6  دانشگاه قم  12851 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12852 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  12853 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12854 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  12855 نوبت دوم
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي اردكان  12856 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   12857 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   12858 پيام نور
    مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   12859 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   12860 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12861 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12862 پيام نور
    مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   12863 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   12864 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12865 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12866 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12867 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12868 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12869 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   12870 پيام نور
    مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12871 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كاشاندانشگاه پيام نور واحد   12872 پيام نور
  درانتهاي دفترچه طيشرا-تهران ليمحل تحص  - زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12873 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچه طيشرا-تهران ليمحل تحص  مرد - - 15 حديثدانشگاه غيرانتفاعي قرآن و  12874 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قم ليمحل تحص  مرد - - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  12875 غيرانتفاعي
 عنوان رشته فقه قضايي  مرد زن - 6 مؤسسه غيرانتفاعي مهد علم ـ كاشان  15383 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 پيام نور مركز بهشهردانشگاه   12876 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب  12877 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز ساري  12878 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10  دانشگاه پيام نور مركز قم  12879 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12880 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور واحد كاشان  12881 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  12882 مجازي
  آموزش محور وهيش-يحقوق اسالم يفقه ومبان  مرد زن - 60 تهران-غيرانتفاعي مجازي نورطوبيموسسه   12883 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  12884 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12885 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  12886 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  12887 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد - 8 -  دانشگاه قم  12888 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12889 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق اسالمي1112
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  12890 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  12891 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  شاهددانشگاه   12892 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  12893 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  12894 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 20  دانشگاه شهيد مطهري  12895 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  12896 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12897 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  12899 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  12900 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-محل تحصيل قم  - زن - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12901 غيرانتفاعي
  دفترچه يدرانتها طيشرا-محل تحصيل قم  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  12902 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  12903 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  12904 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12898 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق خصوصي1112
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد زن - 20  دانشگاه شهيد مطهري  12905 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  12906 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  12907 روزانه

    مرد زن - 9 اله العظمي حايري ـ ميبد مجتمع آموزش عالي آيت  12908 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1112

  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  12909 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  12910 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1112
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  12911 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  12912 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 33 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي1112

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 4  مذاهب اسالميدانشگاه   12913 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  12914 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مذاهب فقهي1112
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  12915 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ كالم شيعه1112
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 50 اهواز-)ع(موسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين  12916 غيرانتفاعي
  دفترچه شرايط درانتهاي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 50 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  12917 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق جزا1112
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 20  دانشگاه شهيد مطهري  12918 روزانه
    مرد زن - 8 اله العظمي حايري ـ ميبد مجتمع آموزش عالي آيت  12919 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( فلسفه وكالم اسالمي- ـ الهيات ومعارف اسالمي 1113
    - زن - 18  )س(دانشگاه الزهرا  12920 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  12921 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  12922 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  12923 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12924 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  12925 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  تهران دانشگاه خوارزمي  12926 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  12927 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12928 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  12929 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  12930 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12931 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  12932 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12933 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12934 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  12935 روزانه

    - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  12936 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  12937 دومنوبت

    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  12938 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  12939 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  12940 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  12942 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  12943 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  12944 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  12945 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  12946 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  12947 دومنوبت
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  12948 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12949 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  12950 نوبت دوم
    مرد زن - 4  فردوسي مشهددانشگاه   12951 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  12952 نوبت دوم
    مرد زن - 25  دانشگاه مالير  12953 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  12954 نوبت دوم
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   12955 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   12956 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   12957 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   12958 غيرانتفاعي
    - زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي ال طه  12959 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  12960 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12941 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  12961 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( وكالم اسالمي ـ فلسفه1113
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  12962 روزانه
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن 8 -  دانشگاه اصفهان  12963 روزانه
 كالم اسالمي شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  12964 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  12965 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  12966 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  12967 روزانه
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12968 روزانه
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  12969 روزانه
 گرايش كالم اسالمي-  - زن - 6  دانشگاه قم  12970 روزانه
  گرايش فلسفه اسالمي-  - زن - 8  دانشگاه قم  12971 روزانه
 گرايش كالم اسالمي-  مرد - - 6  دانشگاه قم  12972 روزانه
  گرايش فلسفه اسالمي-  مرد - - 8  دانشگاه قم  12973 روزانه
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12974 روزانه
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12975 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-فلسفه اسالمي شيگرا  - زن - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12976 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-فلسفه اسالمي شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  12977 روزانه

 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  12978 نوبت دوم
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن 4 -  دانشگاه اصفهان  12979 نوبت دوم
 كالم اسالمي شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  12980 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 1  دانشگاه شاهد  12982 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  12983 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12984 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 34 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ فلسفه وكالم اسالمي 1113ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  12985 نوبت دوم
 گرايش كالم اسالمي  - زن - 4  دانشگاه قم  12986 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اسالمي  - زن - 5  دانشگاه قم  12987 نوبت دوم
 گرايش كالم اسالمي  مرد - - 4  دانشگاه قم  12988 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد - - 5  دانشگاه قم  12989 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  12990 نوبت دوم
 گرايش كالم اسالمي  مرد زن - 5 بابلسر دانشگاه مازندران ـ  12991 نوبت دوم
 يفلسفه اسالم شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12992 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يفلسفه اسالم شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   12993 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   12994 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12995 پيام نور
 يفلسفه اسالم شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12996 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12997 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يفلسفه اسالم شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   12998 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   12999 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13000 پيام نور
    مرد زن - 15 گرگاندانشگاه پيام نور مركز   13001 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 گرگاندانشگاه پيام نور مركز   13002 پيام نور
 گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   13003 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش فلسفه اسالمي  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   13004 پيام نور
    مرد زن - 15 يزددانشگاه پيام نور مركز   13005 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 يزددانشگاه پيام نور مركز   13006 پيام نور
    مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   13007 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   13008 پيام نور
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  13009 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  13010 غيرانتفاعي
  باشد التحصيلي كالم اماميه مي عنوان رشته و مدرك فارغ محل تحصيل تهران  مرد زن - 15 قرآن و حديثدانشگاه غيرانتفاعي   15401 غيرانتفاعي

  محل تحصيل قم  مرد زن - 15 دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  15402 غيرانتفاعي  شرايط در انتهاي دفترچه
 آموزش محورشيوه   مرد زن - 10 دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب  13011 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليكالم اسالمي محل تحص شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  12981 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ كالم تطبيقي1113

    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13012 روزانه
  )1با ضرايب گرايش ( ـ عرفان اسالمي1113

  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 3 و انقالب اسالمي)س(امام خمينيپژوهشكده   13013 روزانه
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مذاهب اسالمي1113

  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13014 غيرانتفاعي
  )1با ضرايب گرايش ( ـ دين شناسي1113

    مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  13015 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  13016 نوبت دوم
  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13017 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( )ره(هاي امام خميني شناخت انديشهـ 1113
    - زن - 8  دانشگاه قم  15384 روزانه

    - زن - 4  دانشگاه قم  15385 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ شيعه شناسي1113

  كالم شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  13018 روزانه
  قم پرديسمحل تحصيل -گرايش كالم  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13019 روزانه
  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 25  دانشگاه شهيد مطهري  13020 روزانه
  كالم شيگرا  - زن - 6  دانشگاه قم  13021 روزانه

  كالم شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  13022 نوبت دوم
  قم پرديسمحل تحصيل -گرايش كالم  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13023 نوبت دوم
  دفترچهشرايط درانتهاي   - زن 15 - )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  13024 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  13025 غيرانتفاعي
  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13026 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه -آموزش محور  وهيش-قم پرديس ليتحص محل-كالم شيگرا  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  13027 مجازي

  كالم شيگرا  - زن 15 -  دانشگاه قم  13028 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فرق تشيع1113

  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13029 غيرانتفاعي
  )2با ضرايب گرايش ( اسالميـ فلسفه وحكمت 1113

    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13030 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13031 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13032 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  13033 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه   مرد زن - 20  دانشگاه شهيد مطهري  13034 روزانه

    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13035 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13036 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13037 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  13038 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  13039 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  13040 پيام نور

  )1با ضرايب گرايش ( اديان وعرفان- ـ الهيات ومعارف اسالمي 1114
    - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  13041 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  13042 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  13043 روزانه
  قمپرديس ليتحصمحل   مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13044 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  13045 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13046 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  13047 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 35 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (اديان وعرفان - ـ الهيات ومعارف اسالمي 1114ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  13048 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13049 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13050 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  13051 روزانه

    - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  13052 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  13053 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13054 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13055 نوبت دوم

    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  13056 دومنوبت
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13057 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  13058 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13059 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13060 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  13061 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13062 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  13063 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ اديان ابراهيمي1114

  دفترچه يدرانتها طيشرا  - زن - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  13064 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 10  دانشگاه مذاهب اسالمي  13065 روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13066 غيرانتفاعي
  )1با ضرايب گرايش ( ـ اديان غيرابراهيمي1114

  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13067 غيرانتفاعي
  )2با ضرايب گرايش ( تاريخ وتمدن ملل اسالمي- ـ الهيات ومعارف اسالمي 1114

    - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  13068 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  13069 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13070 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  13071 روزانه
  عنوان رشته تاريخ و تمدن اسالمي  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13072 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  13073 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  13074 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13075 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  13076 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13077 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي1114
    مرد زن - 10  دانشگاه زنجان  13078 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  13079 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( ـ عرفان اسالمي1114

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  13080 روزانه
    - زن - 4 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   13081 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13082 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  13083 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13084 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13085 نوبت دوم
    مرد - - 2 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   13086 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  13087 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13088 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  13089 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( ـ تصوف وعرفان اسالمي1114

  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم  13090 غيرانتفاعي
  )1با ضرايب گرايش ( فقه شافعي- ـ الهيات ومعارف اسالمي 1115

 فقط براي اهل تسنن  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  13091 روزانه
 اهل تسننفقط براي   مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  13092 روزانه
  شيوه آموزش محور-اهل تسنن يفقط برا  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  13093 روزانه

 فقط براي اهل تسنن  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  13094 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي1115

  شرايط درانتهاي دفترچه-تسننفقط براي اهل   - زن - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13095 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13096 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي1115
  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن  - زن - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13097 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13098 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي1115
  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن  - زن - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13099 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن  مرد - - 4  دانشگاه مذاهب اسالمي  13100 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه1116
 فلسفه غرب  نهيزم  مرد زن - 10  دانشگاه اصفهان  13101 روزانه
    مرد زن - 11 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13102 روزانه
  فلسفه غربزمينه   مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  13103 روزانه
 در زمينه فلسفه غرب  مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  13104 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13105 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13106 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  13107 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13108 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13109 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13110 روزانه

  فلسفه غرب نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13111 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 36 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ فلسفه 1116ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13112 نوبت دوم
  زمينه فلسفه غرب  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  13113 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13115 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13116 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13117 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13118 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13119 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(قم دانشگاه مفيد ـ   13120 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13121 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديسمحل تحصيل   مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13122 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليزمينه فلسفه غرب محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13114 خودگردانپرديس
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه تطبيقي1116

    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  13123 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  13124 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13125 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( منطق- ـ فلسفه 1116

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13126 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  13127 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13128 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13129 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13130 نوبت دوم
  آموزش محور  - زن - 5  دانشگاه عالمه طباطبايي  13131 نوبت دوم
  آموزش محور  مرد - - 5  دانشگاه عالمه طباطبايي  13132 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه دين1116
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  13133 روزانه
 پرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13134 روزانه
    مرد زن 6 -  دانشگاه زنجان  13135 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  13136 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13137 نوبت دوم
    مرد زن 2 -  دانشگاه زنجان  13138 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(باقرالعلومدانشگاه   13139 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  13140 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13141 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13142 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13143 مجازي

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13144 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( ـ منطق فهم دين1116

    مرد - 7 -  دانشگاه اصفهان  13145 روزانه
    مرد - 4 -  دانشگاه اصفهان  13146 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( ـ اخالق1116
 گرايش فلسفه اخالق  مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  13147 روزانه
 گرايش اخالق اسالمي  - زن - 5  دانشگاه قم  13148 روزانه
 گرايش فلسفه اخالق-  - زن - 5  دانشگاه قم  13149 روزانه
 گرايش اخالق اسالمي  مرد - - 5  دانشگاه قم  13150 روزانه
 گرايش فلسفه اخالق-  مرد - - 5  دانشگاه قم  13151 روزانه

 گرايش فلسفه اخالق  مرد زن - 2  زنجان دانشگاه  13152 نوبت دوم
 گرايش اخالق اسالمي  - زن - 3  دانشگاه قم  13153 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اخالق  - زن - 3  دانشگاه قم  13154 نوبت دوم
 گرايش اخالق اسالمي  مرد - - 3  دانشگاه قم  13155 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اخالق  مرد - - 3  دانشگاه قم  13156 نوبت دوم
 گرايش فلسفه اخالق  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   13157 پيام نور
  گرايش فلسفه اخالق-شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   13158 پيام نور
  عنوان رشته اخالق فلسفه اخالق  مرد زن - 15 بافقدانشگاه پيام نور مركز   13159 پيام نور

  آموزش محور وهيش-عنوان رشته اخالق فلسفه اخالق  مرد زن - 15 بافقدانشگاه پيام نور مركز   13160 نورپيام
 ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13161 پيام نور
 فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13162 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13163 پيام نور
  شيوه آموزش محور-فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13164 پيام نور
 ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13165 پيام نور
 فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13166 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13167 پيام نور
  شيوه آموزش محور-فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13168 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13169 مجازي
  شيوه آموزش محور-فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13170 مجازي
  شيوه آموزش محور-ياخالق اسالم شيگرا  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   13171 مجازي
  شيوه آموزش محور-فلسفه اخالق شيگرا  مرد زن - 10  قمدانشگاه پيام نور مركز   13172 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( برنامه ريزي آموزشي- ـ علوم تربيتي 1117
    مرد زن - 12  دانشگاه اصفهان  13173 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13174 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  13175 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13176 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13177 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  13178 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  13179 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13180 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  13181 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 37 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (برنامه ريزي آموزشي -ـ علوم تربيتي 1117ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13182 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13183 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  13184 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13185 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13186 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13187 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( برنامه ريزي درسي- ـ علوم تربيتي 1117
    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  13188 روزانه
    - زن 14 -  )س(دانشگاه الزهرا  13189 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن 4 -  )س(دانشگاه الزهرا  13190 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13191 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13192 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  13193 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  13194 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13195 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13196 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13197 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  13198 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13199 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13200 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13201 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13202 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13203 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13204 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كاشان  13205 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  13206 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  13207 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  13208 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  13209 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  13210 نوبت دوم
    - زن 3 -  )س(دانشگاه الزهرا  13211 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن 9 -  )س(دانشگاه الزهرا  13212 نوبت دوم
    - زن - 2 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   13213 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13214 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه بيرجند  13215 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  13216 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13218 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13219 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13220 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13221 نوبت دوم
  درانتهاي دفترچه شرايط  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  13222 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13223 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13224 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13225 نوبت دوم
 آموزش محورشيوه   مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13226 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13227 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  13228 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  13229 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  13230 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   13231 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   13232 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13233 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13234 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  13235 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  13236 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13217 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13237 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش1117
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  13238 روزانه
    - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  13239 روزانه
  تعليم وتربيت اسالميگرايش   - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13240 روزانه
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13241 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  13242 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13243 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13244 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  13245 روزانه
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13246 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13247 روزانه
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  13248 روزانه
  ياسالمتيو ترب ميتعل شيگرا-  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13249 روزانه
  ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13250 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13251 روزانه

  اسالميگرايش تعليم وتربيت  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  13252 نوبت دوم
    - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  13253 نوبت دوم
  ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13254 نوبت دوم
  ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13255 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13256 نوبت دوم

  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13257 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13258 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 38 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش 1117ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  13259 نوبت دوم
  اسالميگرايش تعليم وتربيت  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13260 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياسالمتيو ترب ميتعل شيگرا-  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13261 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13262 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13263 نوبت دوم
  اسالميتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 20  دانشگاه مالير  13264 نوبت دوم
  ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 15 اراكدانشگاه پيام نور مركز   13265 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 15 اراكدانشگاه پيام نور مركز   13266 پيام نور
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13267 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13268 پيام نور
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   13269 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   13270 پيام نور
  گرايش تعليم وتربيت اسالمي  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   13271 پيام نور
  آموزش محور وهيش-اسالميگرايش تعليم وتربيت  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   13272 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 10 اراكدانشگاه پيام نور مركز   13273 مجازي
  شيوه آموزش محور-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13274 مجازي
  شيوه آموزش محور-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 10 خويدانشگاه پيام نور مركز   13275 مجازي
  شيوه آموزش محور-ياسالمتيوترب ميتعل شيگرا  مرد زن - 10 همداندانشگاه پيام نور مركز   13276 مجازي

  اسالمي تيو ترب ميتعل شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  13277 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( ـ مديريت آموزشي1117

    مرد زن - 20  دانشگاه اروميه  13278 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  13279 روزانه
    - زن - 15  )س(دانشگاه الزهرا  13280 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  13281 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 14  )ع(صادقدانشگاه امام   13282 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13283 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13284 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  13285 روزانه
  فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورشويژه   مرد زن - 5 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13286 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13287 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13288 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  13289 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13290 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13291 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13292 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  13293 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13294 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13295 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13296 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  13297 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  13298 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13299 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13300 روزانه
    مرد زن - 15 ريزيبرنامهمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و  13301 روزانه

    مرد زن - 10  دانشگاه اروميه  13302 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13303 نوبت دوم
    - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  13304 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  13305 نوبت دوم
    - زن - 3 همداندانشگاه بوعلي سينا ـ   13306 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13307 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  13308 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13309 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13310 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13311 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13312 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  13313 نوبت دوم
    مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13314 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13315 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13316 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  13317 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13318 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  طباطباييدانشگاه عالمه   13319 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13320 نوبت دوم

    مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  13321 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13322 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13323 پيام نور

  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13324 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13325 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  13326 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13327 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  13328 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( انسانيـ آموزش و بهسازي منابع 1117
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13329 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13330 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13331 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13332 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13333 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي آمل   13334 غيرانتفاعي



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 39 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش (ـ آموزش و بهسازي منابع انساني 1117ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  13335 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 چناران-موسسه غيرانتفاعي سناباد  13336 غيرانتفاعي

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13337 پرديس خودگردان
  )5با ضرايب گرايش ( آموزش بزرگساالن- ـ علوم تربيتي 1117

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13338 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13339 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13340 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-آموزش وپرورشويژه شاغلين رسمي وپيماني   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13341 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( ـ تحقيقات آموزشي1117
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13342 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13343 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13344 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13345 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13346 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13347 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13348 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  13349 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه ياسوج  13350 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13351 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13352 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13353 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13354 نوبت دوم
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13355 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13356 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13357 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13358 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13359 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  13360 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  13361 نوبت دوم
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   13362 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   13363 پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13364 پرديس خودگردان
  )7با ضرايب گرايش ( تكنولوژي آموزشي- ـ علوم تربيتي 1117

    مرد زن - 9  دانشگاه اراك  13365 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13366 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13367 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13368 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13369 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13370 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اراك  13371 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13372 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13373 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13374 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13375 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13376 نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13377 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13378 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13379 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش ( ـ مديريت وبرنامه ريزي آموزش عالي1117
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13380 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13381 روزانه

    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13382 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  13383 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي1118
    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  13384 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13385 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13386 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13387 روزانه
    مرد - - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   13388 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  13389 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13390 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13391 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-وپرورشويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13392 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13393 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13394 نوبت دوم

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13395 پرديس خودگردان
  خودگردان البرز واقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13396 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  13397 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي تربيتي1118
    مرد زن - 10  دانشگاه اروميه  13398 روزانه
    - زن - 14  )س(دانشگاه الزهرا  13399 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  13400 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13401 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13402 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  13403 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  13404 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 40 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ـ روانشناسي تربيتي 1118ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13405 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13406 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13407 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  13408 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  13409 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13410 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13411 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  13412 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13413 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13414 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  13415 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه قم  13416 روزانه
    - زن - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13417 روزانه
    مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13418 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه ياسوج  13419 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  13420 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  13421 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  13422 نوبت دوم
    - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  13423 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  13424 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13425 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13426 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  13427 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  13428 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13430 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13431 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي وپيماني آموزش وپرورش  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13432 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13433 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه سمنان  13434 نوبت دوم
    مرد زن - 5 مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه شهيد   13435 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  13436 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13437 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13438 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13439 نوبت دوم
    مرد - - 5  دانشگاه قم  13440 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه كاشان  13441 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 12  دانشگاه كاشان  13442 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  13443 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  13444 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  13445 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13446 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13447 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 شهيد چمران اهوازدانشگاه   13448 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13449 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مشاوره وراهنمايي1118
    - زن - 21  )س(دانشگاه الزهرا  13450 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه بجنورد  13451 روزانه

    - زن - 11  )س(دانشگاه الزهرا  13452 نوبت دوم
  )4با ضرايب گرايش ( ـ مشاوره1118

 گرايش مشاوره شغلي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13453 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  13454 روزانه
 مشاوره خانوادهگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه بجنورد  13455 روزانه
 گرايش مشاوره شغلي  مرد زن - 6  دانشگاه بجنورد  13456 روزانه
ويـژه فرهنگيـان شـاغل رسـمي ياپيمـاني وزارت آمـوزش-گرايش مشاوره مدرسـه  مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13457  روزانه

  وپرورش
 خانواده گرايش مشاوره  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13458 روزانه
  كرج ليمحل تحص-يمشاوره شغل شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  13459 روزانه
  كرج ليمحل تحص-گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13460 روزانه
  تهران ليمحل تحص-مشاوره مدرسه شيگرا  مرد زن 8 -  دانشگاه خوارزمي تهران  13461 روزانه
 گرايش مشاوره مدرسه  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  13462 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  13463 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13464 روزانه
 مشاوره خانوادهگرايش   مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  13465 روزانه
 مشاوره مدرسه شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  13466 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13467 روزانه
  يمشاوره توانبخش شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13468 روزانه
 مشاوره خانواده شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13469 روزانه
 يمشاوره شغل شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13470 روزانه
 مشاوره مدرسه شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13471 روزانه
  يمشاوره توانبخش شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13472 روزانه
 مشاوره خانواده شيگرا  مرد - - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   13473 روزانه
 يمشاوره شغل شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13474 روزانه
 مشاوره مدرسه شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13475 روزانه
  گرايش مشاوره توانبخشي  مرد زن - 5 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  13476 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 5 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  13477 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 9  دانشگاه فردوسي مشهد  13478 روزانه
 مشاوره خانواده شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  13479 روزانه

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 41 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش (ـ مشاوره 1118ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  مشاوره خانواده شيوه آموزش محور شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  13480 روزانه
  گرايش توانبخشي  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13481 روزانه
  گرايش شغلي  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13482 روزانه
 مشاوره خانواده شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13483 روزانه
 مشاوره مدرسه شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13484 روزانه
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 7 هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه   13485 روزانه

 گرايش مشاوره شغلي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13486 نوبت دوم
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13487 نوبت دوم
 گرايش مشاوره مدرسه  مرد زن - 2 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13488 نوبت دوم
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13489 نوبت دوم
شـهريه بعهـده-ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش وپرورش-گرايش مشاوره مدرسه  مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  13490  نوبت دوم

  داوطلب
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-يمشاوره شغلشيگرا-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  13491 نوبت دوم
شـرايط درانتهـاي-تهـران  ليمحـل تحصـ  -مشـاوره خـانواده  شيگرا-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  5  دانشگاه خوارزمي تهران  13492  نوبت دوم

  دفترچه
شـرايط درانتهـاي-تهـران  ليمحـل تحصـ  -مشـاوره مدرسـه  شيگرا-تيمازادبرظرف  مرد  زن  4  -  دانشگاه خوارزمي تهران  13493  نوبت دوم

  دفترچه
 گرايش مشاوره مدرسه  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  13494 نوبت دوم
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  13495 نوبت دوم
 خانوادهگرايش مشاوره   مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13496 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمشاوره توانبخش شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13497 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مشاوره خانواده شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13498 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمشاوره شغل شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13499 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مشاوره مدرسه شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13500 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمشاوره توانبخش شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13501 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مشاوره خانواده شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13502 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمشاوره شغل شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13503 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مشاوره مدرسه شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13504 نوبت دوم
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  13505 نوبت دوم
  گرايش توانبخشي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13506 نوبت دوم
  گرايش شغلي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13507 نوبت دوم
 مشاوره خانواده شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  13508 نوبت دوم
 مشاوره مدرسه شيگرا  مرد زن - 2 اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ   13509 نوبت دوم
 گرايش مشاوره خانواده  مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  13510 نوبت دوم

  گرايش مشاوره خانواده-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13511 پرديس خودگردان
  گرايش مشاوره مدرسه-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  تهراندانشگاه   13512 پرديس خودگردان
  خانواده شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13513 پرديس خودگردان
  يمشاوره شغل شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليتحصمحل   مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13514 پرديس خودگردان
  مشاوره خانواده شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13515 پرديس خودگردان
  يمشاوره شغل شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13516 پرديس خودگردان
  مشاوره خانواده  شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13517 پرديس خودگردان
  خانوادهگرايش -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13518 پرديس خودگردان
  گرايش خانواده-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13519 پرديس خودگردان
  مشاوره  خانواده شيگرا-خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  13520 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ودانش شناسيـ علم اطالعات 1119
  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13521 روزانه
  گرايش مطالعات كتابخانه هاي دانشگاهي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13522 روزانه
    - زن 10 -  )س(دانشگاه الزهرا  13523 روزانه
  مطالعات كتابخانه هاي عمومي گرايش  مرد زن - 16  دانشگاه بيرجند  13524 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  13525 روزانه
  گرايش كتابخانه هاي آموزشگاهي  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  13526 روزانه
  گرايش كتابخانه هاي دانشگاهي  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  13527 روزانه
  مديريت اطالعاتگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه تهران  13528 روزانه
  گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  13529 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13530 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  13531 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13532 روزانه
  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  13533 روزانه
  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13535 روزانه
  مطالعات كتابخانه هاي عمومي شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  13536 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13537 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13538 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  13539 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه قم  13540 روزانه

  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13541 نوبت دوم
  دانشگاهيگرايش مطالعات  كتابخانه هاي   مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13542 نوبت دوم
    - زن 6 -  )س(دانشگاه الزهرا  13543 نوبت دوم
  گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي  مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  13544 نوبت دوم
  گرايش كتابخانه هاي آموزشگاهي  مرد زن - 1  دانشگاه تهران  13545 نوبت دوم
  هاي دانشگاهيگرايش كتابخانه   مرد زن - 1  دانشگاه تهران  13546 نوبت دوم
  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 1  دانشگاه تهران  13547 نوبت دوم
  گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي  مرد زن - 1  دانشگاه تهران  13548 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13549 نوبت دوم
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  13550 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13551 نوبت دوم
  مطالعات كتابخانه هاي عمومي شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  13552 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13553 نوبت دوم
 آموزش محورشيوه   مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13554 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 42 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ علم اطالعات ودانش شناسي 1119ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  13555 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه قم  13556 نوبت دوم
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   13557 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   13558 پيام نور
  اطالعات تيريگرايش مد  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  13559 غيرانتفاعي
  آموزش محور وهيش-اطالعات تيريگرايش مد  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  13560 غيرانتفاعي
  گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  13561 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   13562 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13563 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13564 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ علم سنجي1119
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13565 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  13566 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  13567 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  13568 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  13569 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  13570 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  13571 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  13572 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( يويـ مطالعات آرش1119
    - زن - 11  )س(دانشگاه الزهرا  13573 روزانه

    - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  13574 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان فرانسه1120

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13575 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  13576 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13577 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13578 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  13579 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه شهيد چمران   13580 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ زبان وادبيات فرانسه1120

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13581 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  13582 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13583 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  13584 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13585 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  13586 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13587 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  13588 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13590 نوبت دوم
    مرد زن - 2 شهيد چمران اهواز دانشگاه  13591 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13592 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13589 پرديس خودگردان
  ادبي شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13593 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مترجمي زبان فرانسه1120
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13594 روزانه
    - زن - 13  )س(دانشگاه الزهرا  13595 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  13596 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13597 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13598 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  13599 روزانه
    مرد زن 6 -  دانشگاه تهران  13600 روزانه
    مرد زن 10 -  دانشگاه شهيد بهشتي  13601 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13602 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13603 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13604 نوبت دوم
    - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  13605 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 13  )س(دانشگاه الزهرا  13606 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13607 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13608 نوبت دوم
    مرد زن 3 -  دانشگاه تهران  13609 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13610 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13611 نوبت دوم

  دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13612 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان انگليسي1121

  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس  مرد زن - 9  دانشگاه اراك  13613 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  13614 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  13615 روزانه
    - زن - 9  )س(دانشگاه الزهرا  13616 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 9  )س(دانشگاه الزهرا  13617 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه ايالم  13618 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  13619 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13620 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13621 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13622 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  13623 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13624 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 43 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ آموزش زبان انگليسي 1121ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  13625 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13626 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13627 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه خليج فارس بوشهر  13628 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  13629 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن 8 -  دانشگاه خوارزمي تهران  13630 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  13631 روزانه
    مرد زن - 8  زنجان دانشگاه  13632 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه سمنان  13633 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13634 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه شهركرد  13635 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 9  دانشگاه شهركرد  13636 روزانه
    مرد زن - 6 كرماندانشگاه شهيد باهنر   13637 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  13638 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13639 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13640 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13641 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13642 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13643 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  13644 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  13645 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  13646 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  13647 روزانه
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  13648 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  13649 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 35  دانشگاه گيالن ـ رشت  13650 روزانه
    - زن - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13651 روزانه
    مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13652 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13653 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  13654 روزانه
    مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  13655 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ياسوج  13656 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه يزد  13657 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  13658 روزانه

  باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس  مرد زن - 5  دانشگاه اراك  13659 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  13660 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13661 نوبت دوم
    - زن - 2  )س(الزهرادانشگاه   13662 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 9  )س(دانشگاه الزهرا  13663 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  13664 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  13665 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13666 نوبت دوم
    مرد - - 3 بوعلي سينا ـ همداندانشگاه   13667 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13668 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  13669 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  13671 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13672 نوبت دوم

    مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13673 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن 4 -  دانشگاه خوارزمي تهران  13674 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  13675 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  13676 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  13677 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13678 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه شهركرد  13679 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13680 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13681 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13682 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  13683 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13684 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13685 نوبت دوم
    مرد زن - 5  فردوسي مشهددانشگاه   13686 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  13687 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  13688 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  13689 نوبت دوم
     مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13690 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  13691 نوبت دوم
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  13692 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  13693 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  13694 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  13695 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  13696 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   13697 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   13698 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13699 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13700 پيام نور
    مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   13701 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   13702 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   13703 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15  دانشگاه پيام نور مركز قم  13704 پيام نور



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 44 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ آموزش زبان انگليسي 1121ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  13705 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  13706 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  13707 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  13708 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  13709 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   13710 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  13711 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   13712 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  13713 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  13714 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي كرمان  13715 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نمين ـ اردبيلموسسه غيرانتفاعي   15404 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13716 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 رشتدانشگاه پيام نور مركز   13717 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه گيالن ـ رشت  13718 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  13719 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  13720 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13670 پرديس خودگردان
  واقع درشهر جلفامنطقه آزادارس زيارس دانشگاه تبر خودگردانسيتحصيل پرد محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  13721 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13722 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  تهران دانشگاه  13723 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13724 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13725 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13726 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  13727 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  13728 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درچابهار  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13729 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  13730 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13731 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13732 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13733 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13734 خودگردانپرديس
  دفترچه يدر انتها طيشرا-خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  13735 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  13736 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  13737 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ زبان وادبيات انگليسي1121
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13738 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13739 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن 8 -  دانشگاه خوارزمي تهران  13740 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  13741 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  13742 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  13743 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13744 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13745 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  13746 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  13747 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  13748 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  13749 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13750 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  13751 روزانه
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  13752 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  13753 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13754 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن 4 -  دانشگاه خوارزمي تهران  13755 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  13756 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  13757 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13758 نوبت دوم
    مرد زن - 4 شهيد مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه   13759 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  13760 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  13761 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  13762 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اراكدانشگاه پيام نور مركز   13763 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اراكدانشگاه پيام نور مركز   13764 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   13765 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   13766 پيام نور

  شيك رهيخودگردان دانشگاه واقع درجزمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13767 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13768 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه رازي كرمانشاه  13769 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  13770 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13771 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13772 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 رفسنجانـ ) عج(عصر دانشگاه ولي  13773 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مترجمي زبان انگليسي1121
    مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  13774 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  13775 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  13776 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13777 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13778 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 45 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ مترجمي زبان انگليسي 1121ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13779 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13780 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  13781 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  13782 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  13783 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  13784 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  13785 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  13786 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13787 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13788 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13789 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  13790 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(رضاالمللي امام  دانشگاه بين  13791 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  13792 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  13793 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   13794 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي كرمان  13795 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  13796 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13797 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13798 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان روسي1122
    مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  13799 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13800 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  13801 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13802 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13803 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ زبان وادبيات روسي1122

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  13804 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  13805 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( آموزش وپرورش تطبيقي- ـ علوم تربيتي 1123
    مرد - - 5  دانشگاه عالمه طباطبايي  13806 روزانه

 شيوه آموزش محور  مرد - - 5  دانشگاه عالمه طباطبايي  13807 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( آموزش وپرورش پيش دبستاني- ـ علوم تربيتي 1123

    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13808 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13809 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13810 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13811 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( يآموزش وپرورش دبستان- ـ علوم تربيتي1123
    - زن - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   13812 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13813 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13814 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13815 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مترجمي زبان آلماني1124
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13816 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  13817 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( ـ آموزش زبان آلماني1124

  عنوان رشته زبان و ادبيات آلماني  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   15386 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  13818 روزانه

  عنوان رشته زبان و ادبيات آلماني  مرد زن - 3  تهراندانشگاه   15387 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( بازاريابي جهانگردي- ـ مديريت جهانگردي 1125

  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13819 روزانه
    مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  13820 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  13821 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13822 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13823 روزانه

  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13824 نوبت دوم
    مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  13825 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  13826 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  عالمه طباطباييدانشگاه   13827 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13828 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  13829 غيرانتفاعي
    مرد زن - 8 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  13830 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 اشكذر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  13831 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 گرگان-موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  13832 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  13833 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9  موسسه غيرانتفاعي قشم  13834 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13835 مجازي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13836 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( برنامه ريزي توسعه جهانگردي- ـ مديريت جهانگردي 1125

    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  13837 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13838 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13839 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  13840 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  13841 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13842 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13843 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 46 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (برنامه ريزي توسعه جهانگردي - ـ مديريت جهانگردي 1125ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  13844 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  13845 غيرانتفاعي
    مرد زن - 8 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  13846 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 اشكذر-يزدموسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  13847 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 گرگان-موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  13848 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9 قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  13849 غيرانتفاعي
    مرد زن - 9  موسسه غيرانتفاعي قشم  13850 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ حقوق خصوصي1126
    مرد زن - 12  دانشگاه اصفهان  13851 روزانه
    مرد زن - 10 اله بروجردي ـ بروجرد دانشگاه آيت  13852 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13853 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13854 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13855 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  13856 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  13857 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13858 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  13859 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13860 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه خوارزمي تهران  13861 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  13862 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  13863 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  13864 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13865 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  13866 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه شيراز  13867 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13868 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13869 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13870 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13871 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  13872 روزانه
    - زن - 8  دانشگاه قم  13873 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه قم  13874 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  13875 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  13876 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13877 روزانه
    مرد زن - 25 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  13878 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13879 نوبت دوم
    مرد زن - 8 اله بروجردي ـ بروجرد دانشگاه آيت  13880 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13881 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13882 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13883 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  13884 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13886 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13887 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13888 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  13889 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  13890 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  13891 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  13892 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13893 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13894 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  13895 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  13896 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  13897 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13898 نوبت دوم

  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  13899 حضورينيمه
  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  13900 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  13901 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  13902 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13903 پيام نور
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13904 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 10 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  13905 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13906 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركزنيمه   مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13907 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  13908 غيرانتفاعي
  نيواحدقزو ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  13909 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديسمحل تحصيل   مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13910 مجازي
 آموزش محور وهيش  - زن - 25  دانشگاه قم  13911 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد - - 25  دانشگاه قم  13912 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  13913 مجازي

ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  13914 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي
  آزادارس

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  تربيت مدرسدانشگاه   15388 پرديس خودگردان
  درجلفامحل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13915 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13916 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13917 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  13918 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  13919 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13920 پرديس خودگردان



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 47 جدول شماره 1
 

  )1ضرايب گرايش با (ـ حقوق خصوصي 1126ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  13921 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  طباطباييدانشگاه عالمه   13922 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  13923 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 8 -  دانشگاه قم  13924 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 7 -  دانشگاه قم  13925 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  13926 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( يـ حقوق سردفتر1126
  دفترچه يدرانتهاشرائط -متمركز  مرد - - 4 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13927 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد - - 8 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13928 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ حقوق ثبت اسناد و امالك1126
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  13929 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13930 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13931 روزانه

  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13932 نوبت دوم
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  13933 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  13934 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( يتجار يـ حقوق اسناد وقراردادها1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(اداريدانشگاه علوم قضايي و خدمات  13935 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13936 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ حقوق حمل ونقل1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13937 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13938 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق اسالمي1126
  انتهاي دفترچهشرايط در   مرد زن - 10  دانشگاه شهيد مطهري  13939 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق خصوصي1126
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد مطهري  13940 روزانه

  )2با ضرايب گرايش ( الملل بينـ حقوق 1126
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  13941 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  13942 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13943 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13944 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  13945 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13946 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13947 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه قم  13948 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  13949 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  13950 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13951 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13952 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13953 نوبت دوم
    - زن - 4  دانشگاه قم  13954 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه قم  13955 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  13956 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13957 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   13958 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13959 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   13960 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  13961 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  13962 مجازي

  شيك رهيدرجزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13963 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  13964 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13965 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  13966 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  13967 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ حقوق جزاوجرم شناسي1126
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  13968 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13969 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13970 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13971 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  13972 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  13973 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13974 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  13975 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  13976 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  13977 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13978 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  13979 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(علوم قضايي و خدمات اداريدانشگاه   13980 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  13981 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  13982 روزانه
    - زن - 8  دانشگاه قم  13983 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه قم  13984 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  13985 روزانه
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  13986 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  13987 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 48 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ حقوق جزاوجرم شناسي 1126ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  13988 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  13989 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  13990 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13991 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  13992 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  13993 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  13994 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13996 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  13997 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13998 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  13999 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14000 نوبت دوم

    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  14001 دومنوبت
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-واحد خواهران  - زن - 6  دانشگاه كاشان  14002 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  14003 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14004 نوبت دوم
    مرد زن - 15 جنوبتهراندانشگاه پيام نور مركز   14005 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   14006 پيام نور
    مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14007 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14008 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(فرهنگ ـ تهراندانشگاه علم و   14009 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14010 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14011 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  14012 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14013 مجازي
 شيوه آموزش محور  - زن - 25  دانشگاه قم  14014 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد - - 25  دانشگاه قم  14015 مجازي

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  تربيت مدرسدانشگاه   15389 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14016 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14017 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14018 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14019 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  14020 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14021 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14022 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  14023 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه قم  14024 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( اطفال ونوجوانان يفريـ حقوق ك1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14025 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14026 روزانه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مديريت اصالح وكيفرهاي قضايي1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 4 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14027 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 8 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14028 روزانه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ فقه وحقوق جزا1126
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد مطهري  14029 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( ـ حقوق عمومي1126
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14030 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14031 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  14032 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  14033 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14034 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14035 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  14036 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14037 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14038 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14039 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14040 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه قم  14041 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14042 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14043 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14044 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  14045 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14047 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14048 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  14049 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14050 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14051 نوبت دوم
    مرد - - 5  دانشگاه قم  14052 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14053 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14054 مجازي

  محل تحصيل پرديسالملل عمومي ـ حقوق عمومي ـ عنوان رشته حقوق بين  مرد  زن  -  15  تربيت مدرسدانشگاه   15390 پرديس خودگردان
  دانشگاهخودگردان 

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14055 پرديس خودگردان
  شيك رهيدرجزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14056 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14057 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14058 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14059 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14060 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14061 پرديس خودگردان



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 49 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش ( ـ حقوق نفت و گاز1126

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  14062 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص   مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14063 روزانه
 تهران محل تحصيل  مرد زن - 10  دانشگاه صنعت نفت  14064 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14065 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14066 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش -قم پرديس ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  14067 مجازي

  )4با ضرايب گرايش ( ينظارت و بازرس تيريـ مد1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 4 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14068 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 8 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14069 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( يدادگستر تيريـ مد1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 4 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14070 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد - - 8 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14071 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( ـ حقوق دادرسي اداري1126
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14072 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14073 روزانه

  )5با ضرايب گرايش ( ـ حقوق بشر1126
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14074 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  14075 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  14076 نوبت دوم
  )6با ضرايب گرايش ( ـ حقوق مالكيت فكري1126

    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  14077 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14078 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14079 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14080 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14081 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14082 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه قم  14083 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  14084 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  14085 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14086 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14087 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14088 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور -قم پرديس ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  14089 مجازي

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  تربيت مدرسدانشگاه   15391 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14090 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14091 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14092 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  14093 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه قم  14094 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( يوادب يـ حقوق هنر1126
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14095 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14096 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( ـ حقوق محيط زيست1126
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14097 روزانه

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14098 پرديس خودگردان
  )8با ضرايب گرايش ( ـ حقوق اقتصادي1126

    مرد زن - 15  بهشتي دانشگاه شهيد  14099 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14100 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14101 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14102 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14103 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14104 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14105 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14106 پرديس خودگردان

  )9با ضرايب گرايش ( الملل بينـ حقوق تجارت 1126
  قم يمجتمع آموزش عال ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14107 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14108 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14109 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14110 روزانه

  قم يمجتمع آموزش عال ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14111 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14112 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14113 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14114 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14115 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14116 پرديس خودگردان

  )10با ضرايب گرايش ( ـ معارف اسالمي وحقوق1126
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش حقوق خانواده-  - زن - 14  )ع(دانشگاه امام صادق  14117 روزانه

  )10با ضرايب گرايش ( ـ حقوق خانواده1126
  دفترچه يدر انتها طيشرا  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14118 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14119 روزانه

  
  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 50 جدول شماره 1
 

  )11با ضرايب گرايش ( ـ حقوق ارتباطات1126

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14120 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14121 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14122 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14123 نوبت دوم

  )12با ضرايب گرايش ( يالملل بينـ حقوق تجاري اقتصادي 1126
    مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14124 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  14125 نوبت دوم
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14126 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14127 پرديس خودگردان

  )12با ضرايب گرايش ( ـ حقوق شركتهاي تجاري1126
    مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  14128 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  14129 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  مرد - - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14130 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-هيقوه قضائ نيشاغل ژهيو  مرد زن - 6 )دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14131 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  14132 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ايرانشناسي عمومي -ـ ايرانشناسي1127

  گرايش ايران شناسي عمومييرانشناسيعنوان رشته ا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14133 روزانه
  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  14134 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  14135 روزانه

  گرايش ايرانشناسي عمومييرانشناسيانام رشته   مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14136 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  14137 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ايرانشناسي تاريخ -ـ ايرانشناسي1127
  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  14138 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  14139 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  14140 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  14141 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14142 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  14143 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14144 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14145 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  14146 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( فرهنگ مردم،آداب ورسوم وميراث فرهنگي -ـ ايرانشناسي1127

  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  14147 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  14148 روزانه
    مرد زن - 8 اله العظمي حايري ـ ميبد مجتمع آموزش عالي آيت  14149 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  14150 نوبت دوم
  )4با ضرايب گرايش ( اصول نسخه شناسي ومرمت نسخه هاي خطي ونسخه آرايي-ـ ايرانشناسي 1127

  به صورت مشترك بابنيادايرانشناسي  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  14151 روزانه
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14152 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14153 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( زبان وادبيات اردوـ 1129
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14154 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  14155 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ علوم سياسي1130

  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مطالعات امنيتي  مرد - 38 -  دانشكده اطالعات  14156 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه اصفهان  14157 روزانه
    مرد زن - 11 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14158 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  14159 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  14160 روزانه
    مرد زن - 25  دانشگاه تهران  14161 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  تهراندانشگاه خوارزمي   14162 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن 4 -  دانشگاه خوارزمي تهران  14163 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  14164 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  14165 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14166 روزانه
    مرد - - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   14167 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  14168 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14169 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه ياسوج  14170 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  14171 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14172 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  14173 نوبت دوم
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14174 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  14175 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14177 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  14178 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن 6 -  دانشگاه خوارزمي تهران  14179 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  14180 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14181 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14182 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14183 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14184 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه ياسوج  14185 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  14186 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14187 نوبت دوم



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 51 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ علوم سياسي 1130ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14188 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14189 پيام نور
    مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   14190 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   14191 پيام نور
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  14192 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  14193 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14194 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14195 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  14176 پرديس خودگردان
  درجلفامحل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14196 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14197 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  14198 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( الملل بينـ روابط 1130
    مرد زن - 13  اصفهاندانشگاه   14199 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14200 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  14201 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه تهران  14202 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14203 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن 4 -  دانشگاه خوارزمي تهران  14204 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  14205 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  14206 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14207 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14208 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  14209 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  14210 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 35  دانشگاه گيالن ـ رشت  14211 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14212 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14213 روزانه

    مرد زن - 6  اصفهاندانشگاه   14214 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14215 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14216 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14217 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن 6 -  خوارزمي تهراندانشگاه   14218 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  14219 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14220 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14221 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14222 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  14223 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14224 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14225 نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14226 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14227 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  14228 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( كنترل تسليحاتـ ديپلماسي 1130
معتبـر يسـ يزبـان انگل  نامـه يداوطلبـان ملـزم بـه ارائـه گواه    -محل تحصـيل تهـران  مرد  -  -  7  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  14229  روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه -باشند يترم دوم م انيعلوم  تاپا دوزارتييموردتا
معتبـر يسـ يزبـان انگل  نامـه يداوطلبـان ملـزم بـه ارائـه گواه    -محل تحصـيل تهـران  مرد  -  -  6  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  14230  نوبت دوم

  باشند يترم دوم م انيعلوم  تاپا دوزارتييموردتا
  )3با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات منطقه اي1130

  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 9 الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  14231 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 22 الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  14232 روزانه
  گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14233 روزانه
 گرايش مطالعات اروپا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14234 روزانه
  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14235 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14236 روزانه
  گرايش خاورميانه و شمال آفريقا  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14237 روزانه
 گرايش خليج فارس  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14238 روزانه
  قايوشمال آفر انهيخاور م شيگرا-  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14239 روزانه
  وقفقاز يمركز يايمطالعات آس شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14240 روزانه
  فارسجيمطالعات خل شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14241 روزانه
  قايوشمال آفر انهيخاورم شيگرا-  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14242 روزانه
  و قفقاز يمركز يايمطالعات آس شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14243 روزانه
  فارسجيمطالعات خل شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14244 روزانه

  گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14245 نوبت دوم
 گرايش مطالعات اروپا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14246 نوبت دوم
  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  14247 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-قايوشمال آفر انهيخاور م شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14248 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-وقفقاز يمركز يايمطالعات آس شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14249 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-فارسجيمطالعات خل شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14250 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-قايوشمال آفر انهيخاورم شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14251 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-وقفقاز يمركز يايمطالعات آس شيگرا  مرد - - 10  عالمه طباطبايي دانشگاه  14252 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-فارسجيمطالعات خل شيگرا-  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14253 نوبت دوم
  قايوشمال آفر انهيمطالعات خاورم شيگرا-دفترچهشرايط درانتهاي -متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14254 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-قايوشمال آفر انهيمطالعات خاورمشيگرا-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14255 غيرانتفاعي

  گرايش خاورميانه و شمال آفريقا-دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14256 پرديس خودگردان
  گرايش خليج فارس-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14257 پرديس خودگردان

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 52 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش ( ـ انديشه سياسي دراسالم1130

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  14258 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14259 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14260 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14261 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14262 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14263 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14264 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14265 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14266 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه -مخصوص طالب سطح دو حوزه   مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  14267 غيرانتفاعي
  درانتهاي دفترچهشرايط -متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14268 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-نيمه متمركز  مرد زن - 5 )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   14269 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14270 پرديس خودگردان
  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14271 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( يالملل بينـ ديپلماسي وسازمانهاي 1130
  شرايط درانتهاي دفترچه  - زن - 9 الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  14272 روزانه
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد - - 22 الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين  14273 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14274 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات كشورهاي آلماني زبان1131
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14275 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14276 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( آمريكاي التينـ مطالعات 1131

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14277 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14278 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات بريتانيا1131
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14279 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14280 نوبت دوم
  )4با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات روسيه1131

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14281 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14282 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات فرانسه1131
  تسلط به درك مطلب،نگارش وتعامل به زبان فرانسه الزم است  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  14283 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14284 روزانه

  فرانسه الزم استتسلط به درك مطلب،نگارش وتعامل به زبان   مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14285 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14286 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات شبه قاره هند1131
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14287 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14288 نوبت دوم
  )7با ضرايب گرايش ( مطالعات آمريكاي شماليـ 1131

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14289 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14290 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش ( مطالعات ژاپن- ـ مطالعات جهان1131
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14291 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14292 نوبت دوم
  )9با ضرايب گرايش ( مطالعات فلسطين- ـ مطالعات جهان1131

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14293 روزانه
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14294 نوبت دوم

  )10با ضرايب گرايش ( مطالعات مصر- ـ مطالعات جهان1131
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14295 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14296 نوبت دوم
  )11با ضرايب گرايش ( مطالعات عراق- ـ مطالعات جهان1131

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   14297 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14298 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ باستان شناسي1132
  ايران و سرزمينهاي ديگر يتمدن و فرهنگ اسالم  شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14299 روزانه
 خياز تار شيپ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14300 روزانه
 يخيدوران تار شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14301 روزانه
  ايران و سرزمينهاي ديگر يتمدن و فرهنگ اسالم  شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14302 روزانه
 خياز تار شيپ شيگرا  مرد - - 2 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   14303 روزانه
 يخيدوران تار شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14304 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه بيرجند  14305 روزانه
 خيازتار شيپ شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14306 روزانه
  گريد ينهايوسرزم رانيا يتمدن و فرهنگ اسالم شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14307 روزانه
 يخيدوران تار شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14308 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14309 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه جيرفت  14310 روزانه
    مرد - - 2  دانشگاه جيرفت  14311 روزانه
    مرد زن - 23 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   14312 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهركرد  14313 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  14314 روزانه
 گرايش دوران تاريخي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14315 روزانه
 خياز تار شيپ شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14316 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 53 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ باستان شناسي 1132ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14317 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه نيشابور  14318 روزانه
  گريد ينهايوسرزم رانيا يتمدن وفرهنگ اسالم شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه هنر اصفهان  14319 روزانه
  خياز تار شيدوران پ شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه هنر اصفهان  14320 روزانه
 يخيدوران تار شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه هنر اصفهان  14321 روزانه

  ايران و سرزمينهاي ديگر يتمدن و فرهنگ اسالم  شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14322 نوبت دوم
 خياز تار شيپ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14323 نوبت دوم
 يخيدوران تار شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14324 نوبت دوم
  ايران و سرزمينهاي ديگر يتمدن و فرهنگ اسالم  شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14325 نوبت دوم
 خياز تار شيپ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14326 نوبت دوم
 يخيدوران تار شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14327 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14328 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه جيرفت  14329 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه جيرفت  14330 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14331 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  14332 نوبت دوم
 گرايش دوران تاريخي  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14333 نوبت دوم
 خياز تار شيپ شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14334 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14335 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه نيشابور  14336 نوبت دوم
  گريد ينهايوسرزم رانيا يتمدن وفرهنگ اسالم شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  14337 نوبت دوم
  خياز تار شيدوران پ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  14338 نوبت دوم
 يخيدوران تار شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  14339 نوبت دوم
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان  14340 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك  14341 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  14342 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14343 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( روانشناسي عموميـ 1133
    مرد زن - 12  دانشگاه اصفهان  14344 روزانه
    مرد زن - 11 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14345 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تبريز  14346 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14347 روزانه
    مرد زن - 8  تهراندانشگاه   14348 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه خليج فارس بوشهر  14349 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14350 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  14351 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  14352 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  14353 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14354 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14355 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14356 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  14357 روزانه
    - زن - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   14358 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14359 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه فردوسي مشهد  14360 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  14361 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14362 روزانه

    مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  14363 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  14364 نوبت دوم
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14365 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  14366 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14368 نوبت دوم
  شهريه بعهده داوطلب-رسمي وپيماني آموزش وپرورشويژه شاغلين   مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14369 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  14370 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  14371 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  14372 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه سمنان  14373 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14374 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14375 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  14376 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14377 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14378 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  14379 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  14380 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14381 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14382 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14383 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   14384 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 جنوبتهراندانشگاه پيام نور مركز   14385 پيام نور

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  تربيت مدرسدانشگاه   15392 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14386 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   14387 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي باليني1133
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  14388 روزانه
    - زن - 22  )س(دانشگاه الزهرا  14389 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تبريز  14390 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  14391 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14392 روزانه
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اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 54 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ـ روانشناسي باليني 1133ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14393 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  14394 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  14395 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14396 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14397 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14398 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14399 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه فردوسي مشهد  14400 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  14401 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  14402 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14403 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14404 نوبت دوم
    - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14405 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  14406 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14408 نوبت دوم
    مرد زن - 6  تهران دانشگاه  14409 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  14410 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه سمنان  14411 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  14412 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  14413 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14414 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14415 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  14416 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  14417 نوبت دوم

  كرج واقع در خودگردان البرزسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14418 خودگردانپرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14419 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14420 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14421 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  14422 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي خانواده درماني1133
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  14423 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  14424 غيرانتفاعي
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14425 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( )روانسنجي (واندازه گيري ـ سنجش 1133
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14426 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14427 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14428 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14429 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي صنعتي سازماني1133
  دانشگاه شهيد چمران اهوازباهمكاري   مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  14430 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14431 روزانه

  چمران اهوازباهمكاري دانشگاه شهيد   مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  14432 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14433 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( ـ روانشناسي باليني كودك ونوجوان1133
    مرد زن - 12  دانشگاه تبريز  14434 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14435 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14436 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  14437 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  14439 نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14440 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14441 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  14442 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ علوم شناختي1133
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  14443 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  14444 روزانه

    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  14445 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  14446 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  14447 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( تيذهن، مغز وترب- ـ علوم شناختي1133
    مرد زن - 15 پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  14448 غيرانتفاعي

  )8با ضرايب گرايش ( يشناخت يروانشناس- ـ علوم شناختي1133
  دفترچه يدر انتها طيشرا  مرد زن - 15 پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  14449 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ حسابداري1134    
    مرد زن - 14  دانشكده علوم اقتصادي  14450 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه اروميه  14451 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  14452 روزانه
    - زن - 25  )س(دانشگاه الزهرا  14453 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  14454 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14455 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14456 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   14457 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  14458 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14459 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ حسابداري 1134ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14460 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  14461 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  14462 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14463 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14464 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  14465 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14466 روزانه
    مرد زن 5 - دانشگاه شهيد چمران اهواز  14467 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  14468 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14469 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14470 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه فردوسي مشهد  14471 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه قم  14472 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  14473 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  14474 روزانه
      مرد زن - 12 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14475 روزانه
    مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  14476 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14477 روزانه
 دفترچه يدر انتها طيشرا .است يدر مصاحبه تخصص تيمنوط به موفق يينها رشيپذ  مرد زن - 15 موسسه عالي آموزش بانكداري ايران ـ تهران  14478 روزانه

    مرد زن - 7  دانشكده علوم اقتصادي  14479 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  14480 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14481 نوبت دوم
    - زن - 17  )س(دانشگاه الزهرا  14482 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 4  )س(الزهرادانشگاه   14483 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14484 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14485 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14486 نوبت دوم
  قمپرديس ليتحص محل  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14487 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14488 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  14489 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  14490 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14491 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14492 نوبت دوم
    مرد زن 3 - دانشگاه شهيد چمران اهواز  14493 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  14494 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14495 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14496 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  14497 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14498 نوبت دوم
    مرد زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  14499 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14500 نوبت دوم

  حضوري دانشگاه محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  14501 نيمه حضوري
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابوموسيدانشگاه پيام نور مركز   14502 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  14503 پيام نور
    مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   14504 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   14505 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14506 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14507 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )ريواحد(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14508 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14509 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14510 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تهران-خاتممركزآموزش عالي غيرانتفاعي  14511 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  14512 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يسار-مازندران بيموسسه غيرانتفاعي اد  14513 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  14516 غيرانتفاعي
    - زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي المهدي  14517 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي برايند شاهرود  14518 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك  14519 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 چالوس-ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  14520 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوينتاكستان-موسسه غيرانتفاعي تاكستان  14521 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  14522 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  14523 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي سمنگان  14524 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 چناران-موسسه غيرانتفاعي سناباد  14525 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  14526 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-زيموسسه غيرانتفاعي شاند  14527 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  14528 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  14529 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار  14530 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  14531 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قائمشهر-موسسه غيرانتفاعي فروردين  14532 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي قشم  14533 غيرانتفاعي
  نيواحدقزو ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  14534 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار  14535 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان  14536 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان  14537 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-انيموسسه غيرانتفاعي كاو  14538 غيرانتفاعي
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  )1با ضرايب گرايش (ـ حسابداري 1134ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 غيرانتفاعي نمين ـ اردبيلموسسه   15403 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   14539 مجازي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14540 مجازي
  دفترچهشرايط درانتهاي -شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14541 مجازي
  يبهشت ديدانشگاه شه سيپرد-آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه شهيد بهشتي  14542 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  14543 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  14544 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14545 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14546 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14547 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه رازي كرمانشاه  14548 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  14549 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14550 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14551 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  14552 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14553 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14554 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 5 -  دانشگاه قم  14555 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   مرد - 5 -  دانشگاه قم  14556 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزلي ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  14557 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14558 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( يـ حسابرس1134
    مرد - - 6  دانشگاه عالمه طباطبايي  14559 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  14560 روزانه

 آموزش محور وهيش  مرد - - 14  دانشگاه عالمه طباطبايي  14561 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14562 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14563 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14564 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  14565 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  14566 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك  14567 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تاكستان قزوين-موسسه غيرانتفاعي تاكستان  14568 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  14569 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي سمنگان  14570 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14571 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14572 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات زنان1137
  زن دراسالمگرايش حقوق   - زن - 4  دانشگاه اصفهان  14573 روزانه
 گرايش زن وخانواده  - زن - 5  دانشگاه اصفهان  14574 روزانه
  گرايش حقوق زن در اسالم  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14575 روزانه
 گرايش زن وخانواده  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14576 روزانه
  گرايش حقوق زن دراسالم  - زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  14577 روزانه
  تهران ليمحل تحص-حقوق زن دراسالم شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  14578 روزانه
 زن وخانواده شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14579 روزانه
 گرايش زن وخانواده  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  14580 روزانه

  حقوق زن دراسالم گرايش  - زن - 2  دانشگاه اصفهان  14581 نوبت دوم
 گرايش زن وخانواده  - زن - 3  دانشگاه اصفهان  14582 نوبت دوم
  حقوق زن در اسالم شيآموزش محورگرا وهيش  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  14583 نوبت دوم
  زن درخانواده شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  14584 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش زن دراسالم-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  14585 نوبت دوم
 زن وخانواده شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14586 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ علوم ارتباطات اجتماعي1138
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يحوزو انيمتقاض  مرد - - 15 واحد قمـجمهوري اسالمي ايرانسيماي  و دانشكده صدا  14587 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14588 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14589 روزانه
 يروزنامه نگار شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14590 روزانه
    مرد - - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   14591 روزانه
 يروزنامه نگار شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14592 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14593 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14594 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يروزنامه نگار شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14595 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14596 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يروزنامه نگار شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14597 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي سبز  14598 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( فرهنگي ورسانهـ مطالعات 1138
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14599 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14600 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ تبليغ وارتباطات فرهنگي1138

  شرايط در انتهاي دفترچه-سطح دو حوزهيمخصوص طالب دارا  - زن - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  14601 غيرانتفاعي
  شرايط در انتهاي دفترچه-سطح دو حوزهيمخصوص طالب دارا  مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  14602 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  14603 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( زيارت حج و- ـ ارتباطات1138
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 50 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  14604 مجازي

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مديريت رسانه1138
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  14605 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - 10 - سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  14606 روزانه
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  )2با ضرايب گرايش (ـ مديريت رسانه 1138ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  14607 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14608 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14609 روزانه

    مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  14610 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14611 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  عالمه طباطباييدانشگاه   14612 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14613 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14614 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14615 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14616 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14617 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14618 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( يروزنامه نگار-ـ ارتباطات اجتماعي1138
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  14619 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - 10 - سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  14620 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مددكاري اجتماعي1139
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14621 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14622 روزانه

 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14623 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14624 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ پژوهش علوم اجتماعي1140
    - زن - 26  )س(دانشگاه الزهرا  14625 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14626 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14627 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  14628 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14629 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 16  دانشگاه خوارزمي تهران  14630 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  14631 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  14632 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14633 روزانه
    مرد زن - 6 هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه   14634 روزانه

    - زن - 18  )س(دانشگاه الزهرا  14635 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14636 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  14637 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  14638 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  14640 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  14641 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14642 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14643 نوبت دوم
    مرد زن - 15 قزوين-البرزموسسه غيرانتفاعي   14644 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 18  دانشگاه تهران  14645 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ جامعه شناسي انقالب اسالمي1140

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3 و انقالب اسالمي)س(پژوهشكده امام خميني  14646 روزانه
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت بازرگاني1142

  المللينيبازرگاني ب شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  14647 روزانه
 يمديريت مال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  14648 روزانه
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14649 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  14650 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  14651 روزانه
  گرايش بازاريابي  - زن - 14  )س(دانشگاه الزهرا  14652 روزانه
  شيوه آموزش محور-يابيبازار شيگرا  - زن - 15  )س(دانشگاه الزهرا  14653 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  14654 روزانه
  يمال تيريمد  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  14655 روزانه
  يالملل بينگرايش بازرگاني   مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  14656 روزانه
  المللنيب يابيبازار شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  14657 روزانه
  قم پرديسمحل تحصيل -يالمللنيگرايش بازاريابي ب  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14658 روزانه
  قم پرديسمحل تحصيل -يداخل يگرايش بازرگان  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14659 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-بازاريابي شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14660 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-مديريت بيمه شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14661 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14662 روزانه
 مهيگرايش مديريت ب  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14663 روزانه
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14664 روزانه
  يالمللنيب يابيبازار شيگرا  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14665 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه خليج فارس بوشهر  14666 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  14667 روزانه
 يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  14668 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14669 روزانه
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14670 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مالي  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  14671 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-يالملل بينگرايش بازاريابي   مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  14672 روزانه
    مرد زن - 6 كرماندانشگاه شهيد باهنر   14673 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14674 روزانه
  يالملل بينگرايش بازرگاني   مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14675 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14676 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 13 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14677 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ مديريت بازرگاني 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 13 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14678 روزانه
  يابيبازار شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14679 روزانه
  المللنيب يبازرگان شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14680 روزانه
 مهيب تيريمد شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14681 روزانه
 تحول تيريمد شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14682 روزانه
  يابيبازار شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14683 روزانه
  المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14684 روزانه
 مهيب تيريمد شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14685 روزانه
 تحول تيريمد شيگرا  مرد - - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   14686 روزانه
  الملل بينگرايش بازاريابي   مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  14687 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  14688 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  14689 روزانه
  يابيبازار  شيگرا  - زن - 10 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  14690 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد - 10 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  14691 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14692 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14693 روزانه
  تحول تيريمد  مرد زن - 8  دانشگاه يزد  14694 روزانه
  يابيبازار تيريمد  مرد زن - 10  دانشگاه يزد  14695 روزانه
  يمال تيريمد  مرد زن - 15  دانشگاه يزد  14696 روزانه
  آموزش محوروهيش-يابيبازار تيريمد  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14697 روزانه
  آموزش محوروهيش-تحول تيريمد  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14698 روزانه
  آموزش محور وهيش-يمال تيريمد  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14699 روزانه
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14700 روزانه
  يالملل بينگرايش بازاريابي   مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14701 روزانه
 گرايش بازرگاني داخلي  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14702 روزانه
 گرايش مديريت بيمه  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14703 روزانه
 تحولگرايش مديريت   مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14704 روزانه
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14705 روزانه

  المللينيبازرگاني ب -شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  14706 نوبت دوم
 يمديريت مال شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  14707 نوبت دوم
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  14708 نوبت دوم
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14709 نوبت دوم
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14710 نوبت دوم
  گرايش بازاريابي  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14711 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14712 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  14713 نوبت دوم
  يمال تيريمد  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  14714 نوبت دوم
  المللي گرايش بازرگاني بين  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  14715 نوبت دوم
  قم پرديسمحل تحصيل -يالمللنيگرايش بازاريابي ب  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14718 نوبت دوم
  قم پرديسمحل تحصيل -يداخل يگرايش بازرگان  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14719 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-بازاريابي شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14720 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-مديريت بيمه شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14721 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14722 نوبت دوم
 مهيگرايش مديريت ب  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14723 نوبت دوم
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14724 نوبت دوم
  يالمللنيب يابيبازار شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14725 نوبت دوم
 يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  14726 نوبت دوم
  گرايش بازاريابي  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  14727 نوبت دوم
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14728 نوبت دوم
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14729 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش مديريت مالي  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  14730 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-المللي گرايش بازاريابي بين  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  14731 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14732 نوبت دوم

  گرايش بازاريابي  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14733 دومنوبت
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14734 نوبت دوم
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14735 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14736 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14737 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مهيب تيريمد شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14738 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-تحول تيريمد شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14739 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14740 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14741 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-مهيب تيريمد شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14742 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-تحول تيريمد شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14743 نوبت دوم
  الملل گرايش بازاريابي بين  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14744 نوبت دوم
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14745 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  14746 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14747 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14748 نوبت دوم
  يابيبازار تيريمد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14749 نوبت دوم
  تحول تيريمد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14750 نوبت دوم
  يمال تيريمد  مرد زن - 10  دانشگاه يزد  14751 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يابيبازار تيريمد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14752 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-تحول تيريمد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14753 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمال تيريمد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14754 نوبت دوم

  المللي نيبازرگاني ب شيمحل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه گرا  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  14755 نيمه حضوري
  يمديريت مال شيگرا يحضور مهين يمركز آموزشها ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  14756 نيمه حضوري
  المللنيب يابيبازار شيگرا  مرد زن - 10  مدرسدانشگاه تربيت   14757 نيمه حضوري
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  14758 پيام نور



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 59 جدول شماره 1
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ مديريت بازرگاني 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14759 پيام نور
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14760 پيام نور
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14761 پيام نور
  المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14762 پيام نور
 يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14763 پيام نور
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14764 پيام نور
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14765 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14766 پيام نور
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14767 پيام نور
  المللنيب يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14768 پيام نور
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14769 پيام نور
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  14770 پيام نور
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14771 پيام نور
  المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14772 پيام نور
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14773 پيام نور
  آموزش محور وهيش-المللنيب يبازرگان شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   14774 پيام نور
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   14775 پيام نور
  آموزش محوروهيش-يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   14776 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  14777 غيرانتفاعي
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 تهران-غيرانتفاعي خاتممركزآموزش عالي   14778 غيرانتفاعي
  يالملل بينگرايش بازرگاني   مرد زن - 10 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  14779 غيرانتفاعي
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 10 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  14780 غيرانتفاعي
  يالملل بينگرايش بازرگاني   مرد زن - 8 تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  14785 غيرانتفاعي
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 8 تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  14786 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي امين  14787 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال  14788 غيرانتفاعي
  واحدخرمدره ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  14789 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار  14790 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك قزوين-موسسه غيرانتفاعي موالنا   14791 غيرانتفاعي
  يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  14792 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14793 مجازي
شـرايط-قـم  پـرديس محل تحصيل -آموزش محور وهيش-يالمللنيگرايش بازاريابي ب  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14794  مجازي

  درانتهاي دفترچه
شـرايط درانتهـاي-قـم  پـرديس محل تحصيل -آموزش محوروهيش-گرايش بازاريابي  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14795  مجازي

  دفترچه
شـرايط-قـم  پـرديس محـل تحصـيل    -آموزش محـور  وهيش-يداخل يگرايش بازرگان  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14796  مجازي

  درانتهاي دفترچه
شـرايط-قـم  پـرديس محـل تحصـيل   -شيوه آمـوزش محـور  -گرايش مديريت تحول  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14797  مجازي

  درانتهاي دفترچه
شـرايط-قـم  پـرديس محـل تحصـيل   -آمـوزش محـور   وهيشـ -گرايش مديريت مالي  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14798  مجازي

  درانتهاي دفترچه
شـرايط-قـم  پـرديس محـل تحصـيل   -شـيوه آمـوزش محـور   -بيمه تيريگرايش مد  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14799  مجازي

  درانتهاي دفترچه
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليالمللي محل تحص گرايش بازرگاني بين  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  14716 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يمال تيريمد  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  14717 پرديس خودگردان
  گرايش بازاريابي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14800 پرديس خودگردان
  بيمه تيريگرايش مد-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14801 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14802 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درچابهار ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14803 پرديس خودگردان
  يمال تيريمد شيگرا-خودگردان دانشگاه واقع در چابهار سيپرد ليتحصمحل   مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14804 پرديس خودگردان
  گرايش مديريت مالي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  14805 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت حمل ونقل بين قاره اي1142
    مرد زن - 4 فارس بوشهردانشگاه خليج   14806 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  14807 روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  15393 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ آماد1142

ـ بورسيه قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنب  مرد  -  -  4  شهيدستاريفنون هوايي  دانشگاه علوم و  14808  روزانه طيشـرا -ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران     اي
  دفترچه يدرانتها

  دفترچه يدرانتها طيشرا-بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  مرد - - 4 فنون هوايي شهيدستاري دانشگاه علوم و  14809 روزانه
    مرد - - 5 فنون هوايي شهيدستاري دانشگاه علوم و  14810 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مديريت دولتي1142
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  14811 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص -گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14812 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-تحول تيريمد شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14813 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14814 روزانه
 گرايش منابع انساني  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14815 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  14816 روزانه
  گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14817 روزانه
  گرايش مديريت منابع انساني  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14818 روزانه
  تحول شيگرا  - زن - 3  دانشگاه عالمه طباطبايي  14819 روزانه
  وروشها التيتشك شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14820 روزانه
  ياطالعات يستمهايس شيگرا  - زن - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   14821 روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا-  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14822 روزانه
  تحول شيگرا  مرد - - 3  دانشگاه عالمه طباطبايي  14823 روزانه
  وروشها التيتشك شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14824 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 60 جدول شماره 1
 

  )2با ضرايب گرايش (ـ مديريت دولتي 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ياطالعات يستمهايس شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14825 روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا-  مرد - - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   14826 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14827 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  14828 روزانه
  ياطالعات يها ستميس شيگرا  مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  14829 روزانه
  گرايش تشكيالت و روشها  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14830 روزانه
 گرايش مديريت تحول  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14831 روزانه
  گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14832 روزانه
  گرايش مديريت مالي دولتي  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14833 روزانه
  گرايش مديريت نيروي انساني  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14834 روزانه

  قم پرديس ليمحل تحص -گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   14835 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-تحول تيريمد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14836 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14837 نوبت دوم
 منابع انسانيگرايش   مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14838 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  14839 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-وروشها التيتشك شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14840 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياطالعات يستمهايس شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14841 نوبت دوم

  آموزش محور وهيش-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14842 دومنوبت
  آموزش محور وهيش-تحول شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14843 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-وروشها التيتشك شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14844 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياطالعات يستمهايس شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14845 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14846 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-تحول شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14847 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14848 دومنوبت
 تحول تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  14849 نوبت دوم

    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  14850 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  14851 پيام نور
  و روشها التيتشك شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14852 پيام نور
 تحول تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14853 پيام نور
  ياطالعات يستمهايس تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14854 پيام نور
  يدولتيمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14855 پيام نور
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14856 پيام نور
  آموزش محور وهيش-و روشها التيتشك شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14857 پيام نور
  آموزش محور وهيش-تحول تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14858 پيام نور
  آموزش محور وهيش- ياطالعات يستمهايس تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14859 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يدولتيمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14860 پيام نور
  آموزش محور وهيش -يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14861 پيام نور
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   14862 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ينيروي انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   14863 پيام نور
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   14864 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 رشتدانشگاه پيام نور مركز   14865 پيام نور
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   14866 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   14867 پيام نور
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   14868 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يمنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   14869 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14870 مجازي
شـرايط-قـم  پـرديس  ليمحل تحصـ -آموزش محور وهيش-وروشها التيگرايش تشك  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14871  مجازي

  درانتهاي دفترچه
شـرايط-قـم  پـرديس محـل تحصـيل   -شيوه آمـوزش محـور  -گرايش مديريت تحول  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14872  مجازي

  درانتهاي دفترچه
پـرديس  ليمحل تحص -آموزش محور  وهيش -سيستمهاي اطالعاتيگرايش مديريت   مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14873  مجازي

  شرايط درانتهاي دفترچه -قم
-قـم  پـرديس محـل تحصـيل   -شيوه آموزش محـور -گرايش مديريت نيروي انساني  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  14874  مجازي

  شرايط درانتهاي دفترچه
طيشرا -قم  پرديسمحل تحصيل -آموزش محور وهيش-يمالي دولتگرايش مديريت   مرد  زن  -  60  دانشگاه تهران  14875  مجازي

  دفترچه يدر انتها
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14876 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14877 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( مديريت بحرانـ 1142
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14878 روزانه

    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14879 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( رعامليـ پدافند غ1142

  شرايط درانتهاي دفترچه-از جنگ يبحران ناش تيريگرايش مد  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  14880 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-از جنگ يبحران ناش تيريگرايش مد  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  14881 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مديريت صنعتي1142
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  14882 روزانه
  گرايش توليد  مرد زن - 3  اصفهاندانشگاه   14883 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14884 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  14885 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-گرايش تحقيق در عمليات  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14886 روزانه
  قم پرديس ليمحل تحص-گرايش توليد  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14887 روزانه
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14888 روزانه
  ديتول شيگرا  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14889 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه خليج فارس بوشهر  14890 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  14891 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14892 روزانه
  گرايش توليد  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  14893 روزانه
  گرايش توليد  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  14894 روزانه



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 61 جدول شماره 1
 

  )3با ضرايب گرايش (ـ مديريت صنعتي 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  اتيدر عمل قيتحق شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14895 روزانه
  ديتول شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14896 روزانه
  اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14897 روزانه
  ديتول شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14898 روزانه
  گرايش توليد  مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  14899 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  14900 روزانه
  گرايش مديريت توليدوعمليات  مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14901 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14902 روزانه
  اتيدوعمليتول  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14903 روزانه
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14904 روزانه
  آموزش محوروهيش-اتيدرعمل قيتحق  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14905 روزانه
  آموزش محور وهيش-اتيدوعمليتول  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14906 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14907 روزانه
  گرايش توليد  مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  14908 روزانه
  گرايش مالي  مرد زن - 15 ريزيمديريت و برنامهمؤسسه عالي آموزش و پژوهش  14909 روزانه

  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  14910 نوبت دوم
  گرايش توليد  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  14911 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  14912 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-گرايش تحقيق در عمليات  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   14913 نوبت دوم
  قم پرديس ليمحل تحص-گرايش توليد  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14914 نوبت دوم
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14915 نوبت دوم
  ديتول شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14916 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  14917 نوبت دوم
  گرايش توليد  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  14918 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14919 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ديتول شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14920 نوبت دوم

  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14921 دومنوبت
  آموزش محور وهيش-ديتول شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14922 نوبت دوم
  گرايش توليد  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  14923 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  14924 نوبت دوم
  گرايش مديريت توليدوعمليات  مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  14925 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  14926 نوبت دوم
  اتيدوعمليتول  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14927 نوبت دوم
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  14928 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-اتيدرعمل قيتحق  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14929 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-اتيدوعمليتول  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  14930 نوبت دوم

    مرد زن - 12  دانشگاه تربيت مدرس  14931 نيمه حضوري
  تحقيق درعمليات گرايش  مرد زن - 9 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  14934 غيرانتفاعي
  گرايش توليد  مرد زن - 9 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  14935 غيرانتفاعي
  گرايش مالي  مرد زن - 9 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  14936 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  14937 غيرانتفاعي
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 15 اصفهان-غيرانتفاعي راغب اصفهانيموسسه   14938 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال  14939 غيرانتفاعي
  گرايش مالي  مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  14940 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي غزالي   14941 غيرانتفاعي
  نيواحدقزو ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  14942 غيرانتفاعي
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 15 )قزوين(شهرصنعتي البرز-موسسه غيرانتفاعي كاسپين  14943 غيرانتفاعي
  ديتول شيگرا  مرد زن - 15 كوهدشت لرستان-موسسه غيرانتفاعي نواوران  14944 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-قم پرديس ليمحل تحص-گرايش تحقيق در عمليات  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14945 مجازي
  شيوه آموزش محور-قم پرديس ليمحل تحص-گرايش توليد  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14946 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه -شيوه آموزش محور-تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14947 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-ديتول شيگرا  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  14948 مجازي
  آموزش محور وهيش-ديتول شيگرا  مرد زن - 45 مهرشهركرج-موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي  14949 مجازي
  آموزش محور وهيش-گرايش توليد  مرد زن - 60 تهران-غيرانتفاعي مجازي مهرالبرزموسسه   14950 مجازي

  ديتول شيگرا-محل تحصيل پرديس  ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14951 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14952 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  14953 پرديس خودگردان
  اتيدر عمل قيتحق شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 18  دانشگاه تهران  14954 پرديس خودگردان
  گرايش توليد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14955 پرديس خودگردان
  گرايش توليد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  14956 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( ـ مديريت فناوري اطالعات1142
  يكيكسب و كار الكترون شيگرا  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  14957 روزانه
  شرفتهيپ ياطالعاتيها ستميس شيگرا-  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  14958 روزانه
  شرفتهيپ ياطالعات يها ستميس شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14959 روزانه
  يكيكسب و كار الكترون شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  14960 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  14961 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14962 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  14963 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  14964 روزانه
  گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 4 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   14965 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه شهيد بهشتي  14966 روزانه
  شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14967 روزانه
  شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  14968 روزانه

  يكيكسب و كار الكترون شيگرا  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  14969 نوبت دوم
  شرفتهيپ ياطالعات يها ستميس شيگرا  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  14970 نوبت دوم
  شرفتهيپ ياطالعات يها ستميس شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  14971 نوبت دوم

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 62 جدول شماره 1
 

  )4با ضرايب گرايش (ـ مديريت فناوري اطالعات 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  يكيكسب وكار الكترون شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  14972 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14973 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  14974 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  14975 نوبت دوم
  گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 2 بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و   14976 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14977 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  14978 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-كيكسب كارالكترون شيگرا  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  14979 پيام نور
  شرفتهيپ ياطالعات يستمهايس شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14980 پيام نور
 دانش تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14981 پيام نور
  يمنابع اطالعات تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14982 پيام نور
  كيكسب و كار الكترون شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14983 پيام نور
  آموزش محور وهيش-شرفتهيپ ياطالعات يستمهايس شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14984 پيام نور
  آموزش محور وهيش -دانش تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14985 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يمنابع اطالعات تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14986 پيام نور
  آموزش محور وهيش-كيكسب و كار الكترون شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   14987 پيام نور
  گرايش سيستمهاي اطالعات پيشرفته  مرد زن - 7 اشكذر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  14988 غيرانتفاعي
 گرايش مديريت دانش  مرد زن - 7 اشكذر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  14989 غيرانتفاعي
  گرايش مديريت منابع اطالعاتي  مرد زن - 7 اشكذر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  14990 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال  14991 غيرانتفاعي
  اطالعاتي پيشرفتهگرايش سيستمهاي   مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ميزان  14992 غيرانتفاعي
  كيكسب و كار الكترون شيگرا  مرد زن - 15 محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  14993 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه -آموزش محور  وهيش-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  14994 مجازي
  شيوه آموزش محور-گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 40 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  14995 مجازي
  يبهشت ديدانشگاه شه سيپرد-شيوه آموزش محور  مرد زن - 60  دانشگاه شهيد بهشتي  14996 مجازي
  شيوه آموزش محور-گرايش سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته  مرد زن - 25  دانشگاه فردوسي مشهد  14997 مجازي
  شيوه آموزش محور-گرايش كسب و كار الكترونيكي  مرد زن - 25  مشهددانشگاه فردوسي   14998 مجازي
  آموزش محور وهيش - يمنابع اطالعات تيريمد شيگرا  مرد زن - 45 مهرشهركرج-موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي  14999 مجازي
  آموزش محور وهيش-پيشرفته گرايش سيستمهاي اطالعات  مرد زن - 20 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15000 مجازي
  آموزش محور وهيش-گرايش مديريت دانش  مرد زن - 20 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15001 مجازي
  آموزش محور وهيش-گرايش مديريت منابع اطالعاتي  مرد زن - 20 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15002 مجازي

  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  15003 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  15004 پرديس خودگردان
  شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا-خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15005 پرديس خودگردان
  شرفتهياطالعات پ يستمهايس شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15006 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( ـ مديريت تكنولوژي1142
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  15007 روزانه
    مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  15008 روزانه
  يانتقال تكنولوژ شيگرا-  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15009 روزانه
  يانتقال تكنولوژ شيگرا-  مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15010 روزانه
    مرد - - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  15011 روزانه

    مرد زن 7 -  تهراندانشگاه   15012 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يانتقال تكنولوژ شيگرا  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15013 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يانتقال تكنولوژ شيگرا  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15014 نوبت دوم
    مرد - - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  15015 نوبت دوم

  يانتقال تكنولوژ شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15016 خودگردانپرديس
  يانتقال تكنولوژ شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15017 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ مديريت مالي1142
    مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  15018 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  15019 روزانه
    - زن - 11  )س(دانشگاه الزهرا  15020 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  15021 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15022 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  15023 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  15024 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15025 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15026 روزانه

    مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  15027 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  15028 نوبت دوم
    - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  15029 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  15030 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15031 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15032 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15033 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15034 نوبت دوم
  يبانكدار-يمالتيريعنوان رشته مد  مرد زن - 15 تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  15035 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15038 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  15039 غيرانتفاعي
  سكير تيريومد يمال يمهندس-يعنوان رشته مال  مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  15040 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي قشم  15041 غيرانتفاعي
  واحدخرمدره ليمحل تحص  مرد زن - 15  غيرانتفاعي كارموسسه   15042 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه -آموزش محور وهيش-پرديس قم ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  15043 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15044 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15045 پرديس خودگردان

  



  اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد                 1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

اي گروه علوم انسانيه ول كدرشته محلاجد صفحه 63 جدول شماره 1
 

  )6با ضرايب گرايش (ـ مديريت مالي 1142ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15046 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15047 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  15048 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ مالي1142
  گرايش حقوق مالي  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  15049 روزانه

  گرايش حقوق مالي  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15050 نوبت دوم
  گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك  مرد زن - 15 پرندك-موسسه غيرانتفاعي پرندك  15051 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  15052 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي كوشيار  15053 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( ـ كارآفريني1142
  ديكسب وكارجد شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  15054 روزانه
  الملل بينگرايش   مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15055 روزانه
  گرايش سازماني  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15056 روزانه
  گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15057 روزانه
  گرايش گردشگري  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15058 روزانه
  اطالعات يفناور شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15059 روزانه
  گرايش آموزش وترويج كارآفريني  مرد زن - 8  تهراندانشگاه   15060 روزانه
 يبخش عموم شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  15061 روزانه
  توسعه شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  15062 روزانه
  گرايش فناوري  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  15063 روزانه
  وكارجديدگرايش كسب   مرد زن - 12  دانشگاه تهران  15064 روزانه
  يگرايش آموزش عال-كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  15065 روزانه
  ينيكار آفر جيآموزش وترو شيگرا-كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  15066 روزانه
  ينيكارآفرجيگرايش آموزش وترو  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  15067 روزانه
  گرايش كسب وكارجديد  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  15068 روزانه
  يخدمات كشاورز شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  15069 روزانه
  ديگرايش كسب وكارجد  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15070 روزانه
 بخش عموميگرايش   مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15071 روزانه
  گرايش سازماني  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15072 روزانه
  گرايش كسب وكارجديد  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15073 روزانه
  توسعه شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15074 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  شاهد دانشگاه  15075 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15076 روزانه
  ينيآموزش وترويج كارآفر  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  15077 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15078 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15079 روزانه
  يفرهنگ ينيكارآفر يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  15080 روزانه

  ديكسب وكارجد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  15081 نوبت دوم
  الملل گرايش بين  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  15082 نوبت دوم
  سازماني گرايش  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  15083 نوبت دوم
  گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  15084 نوبت دوم
  گرايش گردشگري  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  15085 نوبت دوم
  اطالعات يفناور شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  15086 نوبت دوم
  كارآفرينيگرايش آموزش وترويج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  15087 نوبت دوم
 يبخش عموم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  15088 نوبت دوم
  توسعه شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  15089 نوبت دوم
  گرايش فناوري  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15090 نوبت دوم
  گرايش كسب وكارجديد  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15091 نوبت دوم
شـرايط-ينيكـارآفر  جيآمـوزش وتـرو   شيگـرا -كـرج  ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد  زن  -  4  دانشگاه خوارزمي تهران  15092  نوبت دوم

  درانتهاي دفترچه
  شرايط درانتهاي دفترچه-يآموزش عال شيگرا-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  15093 نوبت دوم
  ينيكارآفرجيآموزش وترو شيگرا  مرد زن - 1  كرمانشاهدانشگاه رازي   15094 نوبت دوم
  يخدمات كشاورز شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  15095 نوبت دوم
  ديكسب وكارجد شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  15096 نوبت دوم
  ديگرايش كسب وكارجد  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15097 نوبت دوم
 گرايش بخش عمومي  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15098 نوبت دوم
  گرايش سازماني  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15099 نوبت دوم
  گرايش كسب وكارجديد  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  15100 نوبت دوم
  توسعه شيگرا  مرد زن - 2 و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان   15101 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  15102 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15103 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15104 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  طباطباييدانشگاه عالمه   15105 نوبت دوم
  يفرهنگ ينيكارآفر يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  15106 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-گرايش آموزش وترويج كارآفريني  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15107 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محوروهيش-گرايش سازماني  مرد زن - 50  تهران دانشگاه  15108 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-گرايش كسب وكارالكترونيكي  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15109 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-گرايش كسب وكارجديد  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15110 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-گرايش گردشگري  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15111 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه -آموزش محوروهيش -توسعه  شيگرا  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15112 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محوروهيش-يفناور شيگرا  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15113 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه -آموزش محور وهيش  - الملل بينگرايش   مرد زن - 60  دانشگاه تهران  15114 مجازي

  ديكسب و كار جد شيگرا-خودگردان ارس واقع درجلفاسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15115 پرديس خودگردان
  ديكسب و كار جد شيگرا-خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15116 پرديس خودگردان
  يآموزش عال شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  15117 پرديس خودگردان
جيآمـوزش وتـرو   شيگـرا -پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهـران  ليمحل تحص  مرد  زن  -  10  دانشگاه خوارزمي تهران  15118 پرديس خودگردان

  ينيكارآفر
  يآموزش عال شيگرا-پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  15119 پرديس خودگردان
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  )8با ضرايب گرايش ( ـ مديريت منابع انساني1142

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پرديس قم ليمحل تحص-گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15120 روزانه
  پرديس قم ليمحل تحص. وري منابع انساني بهره گرايش مديريت عملكرد و  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15121 روزانه
  يگرايش منابع انساني اسالم  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  15122 روزانه
  گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  15123 روزانه
  گرايش مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني  مرد زن - 13  تهراندانشگاه   15124 روزانه
  المللبينگرايش منابع انساني  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  15125 روزانه
  گرايش مديريت منابع انساني اسالمي  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  15126 روزانه

  يانساني اسالمگرايش منابع   مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15127 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص-گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15128 نوبت دوم
  گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15129 نوبت دوم
  وري منابع انسانيگرايش مديريت عملكرد و بهره   مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15130 نوبت دوم
  المللگرايش منابع انساني بين  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15131 نوبت دوم
  گرايش مديريت منابع انساني اسالمي  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  15132 نوبت دوم
شـيوه آمـوزش-پرديس قـم  ليمحل تحص-گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  15133  مجازي

  محور
شـيوه-پـرديس قـم   ليمحل تحص-گرايش مديريت عملكرد وبهره وري منابع انساني  مرد  زن  -  50  دانشگاه تهران  15134  مجازي

  آموزش محور
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15135 مجازي

  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15136 پرديس خودگردان
گرايش مديريت عملكرد و بهـره-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد  زن  -  18  دانشگاه تهران  15137 پرديس خودگردان

  وري منابع انساني
كيگـرايش مـديريت اسـتراتژ   -خودگردان ارس واقع درجلفـا سيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  18  دانشگاه تهران  15138 پرديس خودگردان

  منابع انساني
  )9با ضرايب گرايش ( ـ علمي كاربردي مديريت نشر1142

    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  15139 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  15140 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ محيط زيست1146
  آموزش شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  15141 روزانه
  تيريمد شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  15142 روزانه
 گرايش برنامه ريزي  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  15143 روزانه

  آموزش شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15144 نوبت دوم
  تيريمد شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15145 نوبت دوم
 گرايش برنامه ريزي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15146 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ آموزش محيط زيست1146
    مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   15147 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران جنوبدانشگاه پيام نور مركز   15148 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  15149 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  15150 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   15151 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   15152 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  15153 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت اجرايي1148
    مرد زن - 13  تهراندانشگاه   15154 روزانه
  پرديس قم ليمحل تحص  مرد زن - 18  دانشگاه تهران  15155 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  15156 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15157 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  15158 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15159 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15160 روزانه
    مرد - - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  15161 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه فردوسي مشهد  15162 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كاشان  15163 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15164 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  15165 روزانه
  اتيدوعمليتول  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  15166 روزانه
  آموزش محور وهيش-اتيدوعمليتول  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  15167 روزانه
    مرد زن - 15 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  15168 روزانه

    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15169 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15170 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15171 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15172 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15173 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15174 نوبت دوم
    مرد - - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  15175 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  15176 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  15177 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15178 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  15179 نوبت دوم
  اتيدوعمليتول  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  15180 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-اتيدوعمليتول  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  15181 نوبت دوم
  كياستراتژ  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   15182 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   15183 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   15184 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   15185 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  15186 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  15187 پيام نور
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  )1با ضرايب گرايش (ـ مديريت اجرايي 1148ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15188 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15189 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15190 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15191 پيام نور
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   15192 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   15193 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   15194 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   15195 پيام نور
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 ساوهدانشگاه پيام نور مركز   15196 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 ساوهدانشگاه پيام نور مركز   15197 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 ساوهدانشگاه پيام نور مركز   15198 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 ساوهدانشگاه پيام نور مركز   15199 پيام نور
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   15200 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   15201 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   15202 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   15203 پيام نور
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   15204 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   15205 پيام نور
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   15206 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   15207 پيام نور
  كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   15208 پيام نور
  وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   15209 پيام نور
  آموزش محور شيوه-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   15210 پيام نور
  آموزش محور وهيش-وصادرات يابيبازار شيگرا  مرد زن - 15 وراميندانشگاه پيام نور مركز   15211 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  15212 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  15213 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 60  اصفهاندانشگاه   15214 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ  مرد زن - 10 بابلدانشگاه پيام نور مركز   15215 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  15216 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 ساريدانشگاه پيام نور مركز   15217 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 ساوهدانشگاه پيام نور مركز   15218 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 كرجدانشگاه پيام نور مركز   15219 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 گرمساردانشگاه پيام نور مركز   15220 مجازي
  شيوه آموزش محور-كياستراتژ شيگرا  مرد زن - 10 وراميندانشگاه پيام نور مركز   15221 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-پرديس قممحل تحصيل -آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15222 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محور وهيش-گرايش مديريت استراتژيك  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15223 مجازي
-پـرديس قـم   ليمحـل تحصـ   -آموزش محـور   وهيش -مديريت استراتژيك شيگرا  مرد  زن  -  60  دانشگاه تهران  15224  مجازي

  شرايط درانتهاي دفترچه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 مهرشهركرج-موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي  15225 مجازي

ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  15226 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي
  آزادارس

  محل تحصيل پرديس  ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15227 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15228 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15229 پرديس خودگردان
  واقع درقشم يخودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  15230 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( MBAـ مديريت 1148
   ياستراتژ شيگرا  مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  15231 روزانه
 يمديريت مال شيگرا  مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  15232 روزانه
  يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  15233 روزانه
  يتكنولوژ تيريمد شيگرا  مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  15234 روزانه
    - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  15235 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  15236 روزانه
  گرايش اقتصاد مديريت  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  15237 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  15238 روزانه
  گرايش استراتزي  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  15239 روزانه
  پرديس قم ليمحل تحص -ياستراتژ شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15240 روزانه
  پرديس قم ليمحل تحص -تيريمد يها اطالعات ستميس شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15241 روزانه
  پرديس قم ليمحل تحص - يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  15242 روزانه
  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني-عمليات تيريمد شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  15243 روزانه
  تيريمد ياطالعات يستمهايگرايش س  مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  15244 روزانه
  ياستراتژ شيگرا  مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  15245 روزانه
  يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  15246 روزانه
  گرايش استراتژي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15247 روزانه
  گرايش مديريت بازاريابي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15248 روزانه
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15249 روزانه
  تيريمد ياطالعات يستمهايس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15250 روزانه
  يتكنولوژ تيريمد شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  15251 روزانه
  يگرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انسان  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  15252 روزانه
  گرايش مديريت عمليات  مرد زن - 11  سمناندانشگاه   15253 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه شاهرود  15254 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 14  دانشگاه شاهرود  15255 روزانه

  ياستراتژ شيگرا  مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  15256 نوبت دوم
 يمديريت مال شيگرا  مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  15257 نوبت دوم
  يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  15258 نوبت دوم
  يتكنولوژ تيريمد شيگرا  مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  15259 نوبت دوم
    - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  15260 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  15261 نوبت دوم
  گرايش اقتصاد مديريت  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  15262 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  15263 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش ( MBAـ مديريت 1148ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش استراتزي  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  15264 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني-عمليات تيريمد شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15266 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص -ياستراتژ شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15267 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص -تيريمد يها اطالعات ستميس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15268 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص - يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15269 نوبت دوم
  تيريمد ياطالعات يستمهايگرايش س  مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  15270 نوبت دوم
  ياستراتژ شيگرا  مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  15271 نوبت دوم
  يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  15272 نوبت دوم
  گرايش استراتژي  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15273 نوبت دوم
 گرايش مديريت مالي  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15274 نوبت دوم
  تيريمد ياطالغات يستمهايس شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15275 نوبت دوم
  يتكنولوژ تيريمد شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  15276 نوبت دوم
  گرايش مديريت بازاريابي  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  15277 نوبت دوم
  يگرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انسان  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  15278 نوبت دوم
  اتيعمل تيريمد  مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  15279 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  15280 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  15281 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )قشمواحد(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  15282 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15283 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران غربدانشگاه پيام نور مركز   15284 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد دماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  15285 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد دماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  15286 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   15287 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   15288 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش استراتژي  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  15289 غيرانتفاعي
  دانشگاه كانپورهندوستان يباهمكار  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  15290 غيرانتفاعي
  يگرايش استراتژ  مرد زن - 15 تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  15291 غيرانتفاعي
  يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  15292 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-گرايش استراتژي  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  15293 مجازي
  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت بازاريابي  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  15294 مجازي
  شيوه آموزش محور -گرايش مديريت توسعه سازمان و منابع انساني  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  15295 مجازي
  شيوه آموزش محور -گرايش مديريت عمليات  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  15296 مجازي
  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت مالي  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  15297 مجازي
  شيوه آموزش محور-پرديس قم ليمحل تحص-گرايش استراتژي  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15298 مجازي
  شرايط درانتهاي دفترچه-شيوه آموزش محور-استراتژي شيگرا  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15299 مجازي
پـرديس ليمحـل تحصـ   -آموزش محور وهيش -تيريمد يها اطالعات ستميس شيگرا  مرد  زن  -  60  دانشگاه تهران  15300  مجازي

  شرايط درانتهاي دفترچه-قم
شـرايط-پرديس قـم  ليمحل تحص -آموزش محور  وهيش -يابيمديريت بازار شيگرا  مرد  زن  -  60  دانشگاه تهران  15301  مجازي

  درانتهاي دفترچه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  15302 مجازي
  آموزش محوروهيش-ياستراتژ شيگرا  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  15303 مجازي
  آموزش محور وهيش-يابيبازار تيريمد شيگرا  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  15304 مجازي
  آموزش محور وهيش-يتوسعه سازمان ومنابع انسان تيريمد شيگرا  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  15305 مجازي
  آموزش محور وهيش-يمال تيريمد شيگرا  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  15306 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش استراتژي محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  15265 پرديس خودگردان
  يابيبازار تيريمد شيگرا-خودگردان البرز واقع در كرجسيمحل تحصيل  پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15307 خودگردانپرديس

  ياستراتژ شيگرا-خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل  پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15308 پرديس خودگردان
  گرايش استراتژي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15309 پرديس خودگردان
  گرايش مديريت بازاريابي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15310 پرديس خودگردان
ـ واقـع درجز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه   مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  15311 پرديس خودگردان گـرايش مـديريت-شيكـ  رهي

  بازاريابي
  ياستراتژ شيگرا-شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15312 پرديس خودگردان
  يمال تيريمد شيگرا-خودگردان دانشگاه واقع درانزليسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  15313 پرديس خودگردان
  يابيبازار تيريمد شيگرا-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  15314 پرديس خودگردان

  * )3با ضرايب گرايش ( ـ مديريت امورشهري1148
    مرد زن 13 -  دانشگاه تهران  15315 روزانه
    - زن - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   15316 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15317 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  15318 روزانه

    مرد زن 7 -  دانشگاه تهران  15319 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  15320 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  طباطباييدانشگاه عالمه   15321 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  15322 نوبت دوم

  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  15323 نيمه حضوري
  )يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  15324 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  - زن - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  15325 نيمه حضوري
  آموزش محور وهيش-)يحضور مهين(دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  15326 نيمه حضوري

  شرايط درانتهاي دفترچه-آموزش محورشيوه   مرد زن - 50  دانشگاه تهران  15327 مجازي
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15328 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  15329 پرديس خودگردان

پس از اخذ ليسانس را داشته و گذراندن دروس كمبود و موفقيت يا خدمات شهري، سال سابقه كار ترجيحاً در حوزه مطالعات شهري  5، بايد حداقل )مديريت امور شهري -1148(رشته اين داوطلبان * 
  . باشد در مصاحبه ورودي از شرايط تحصل در اين رشته مي

  * )1با ضرايب گرايش ( مباني نظري اسالمي- ـ مدرسي معارف اسالمي1152
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  15330 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15331 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  15332 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15333 روزانه
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  * )1با ضرايب گرايش (مباني نظري اسالمي - ـ مدرسي معارف اسالمي1152ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  15334 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه قم  15335 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15336 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  15337 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  15338 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  15339 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه قم  15340 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15341 نوبت دوم

  * )2با ضرايب گرايش ( اخالق اسالمي- مدرسي معارف اسالميـ 1152
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15342 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  15343 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  15344 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  15345 نوبت دوم
    مرد زن - 4  مشهددانشگاه فردوسي   15346 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 8 )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  15347 غيرانتفاعي
 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ سازمان اوقاف و امور  15394  غيرانتفاعي

  شرايط درانتهاي دفترچهمحل تحصيل قم ـ   مرد  -  -  10  خيريه ـ قم

  * )3با ضرايب گرايش ( تاريخ وتمدن اسالمي- اسالميـ مدرسي معارف 1152
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  15348 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  15349 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  15350 غيرانتفاعي

  * )4با ضرايب گرايش ( انقالب اسالمي- معارف اسالميـ مدرسي 1152
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  15351 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  15352 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  15353 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  15354 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  15355 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  15356 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  15357 نوبت دوم

  * )5با ضرايب گرايش ( آشنايي با منابع اسالمي- ـ مدرسي معارف اسالمي1152
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  15358 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  15359 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  15360 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  15361 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15362 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  15363 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 13  طباطبايي دانشگاه عالمه  15364 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  15365 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  15366 نوبت دوم
 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ سازمان اوقاف و امور  15395  غيرانتفاعي

  درانتهاي دفترچهشرايط محل تحصيل قم ـ   مرد  -  -  10  خيريه ـ قم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )غيرانتفاعي(ـ اصفهان)ع(دانشكده معارف قرآن و عترت  15367 غيرانتفاعي

خراسان با هاي علميه قم و  ، از ميان طالب و فضالي حوزه علميه مورد تأييد مركز مديريت حوزه)مجموعه مدرسي معارف اسالمي -1152(پذيرش دانشجو در اين رشته  *
  .شرايط عمومي و اختصاصي زير صورت خواهد گرفت

  :شرايط عمومي) الف
  .نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي  التزام عملي به اسالم، -1
  .داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران -2
  .صالح نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي -3
  ).شود سربازي به سقف سني افزوده ميمدت خدمت (سال سن  30داشتن حداكثر  -4
  .داشتن سالمت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسالمي - 5
  .هاي دولتي ها و ارگان عدم استخدام در هيچيك از سازمان -6
  .قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسالمي -7
  :شرايط اختصاصي) ب

داشـتن  ) اعم از زن و مـرد (الزم به ذكر است براي كليه داوطلبان . حوزه علميه 10ي پايه به همراه گواهي اتمام كتب 2داشتن مدرك علمي سطح 
  .باشد ضروري مي 10به تنهايي كافي نبوده و ارائه گواهي اتمام كتبي پايه  2مدرك سطح 

  :تذكر مهم) ج
، اوليـه و انتشـار كارنامـه    روز پس از اعالم نتايج )7(هفت اكثر تا حد) مجموعه مدرسي معارف اسالمي( 1152كدرشته امتحاني در داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 

نام در اين سامانه، منتظر  مراجعه و ضمن ثبت  org.Asatid.www :جهت طي مراحل پذيرش به سايت اينترنتي معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان به نشاني
  .گردد نام در اين سامانه، به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي بديهي است عدم ثبت. اعالم زمان مصاحبه از سوي اين معاونت باشند
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايه كدرشته محل -2جدول شماره 
  

  )1با ضرايب گرايش (پترولوژي - ـ زمين شناسي 1201

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5 پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين شناسي  21001 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  21002 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه اصفهان  21003 روزانه
    - زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21004 روزانه
    مرد - - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21005 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  21006 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21007 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  21008 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  21009 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  21010 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  21011 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه دامغان  21012 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زنجان  21013 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21014 روزانه
    مرد زن - 7  شاهروددانشگاه   21015 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21016 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21017 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21018 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  21019 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  21020 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21021 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21022 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21023 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21024 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه اصفهان  21025 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21026 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21027 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  21028 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21029 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21030 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21032 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  21033 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه دامغان  21034 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  21035 نوبت دوم
 ينيرزميز يزمينه آبها  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21036 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21037 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  21038 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  21039 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21040 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21041 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21042 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21043 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21044 پيام نور
  يپترولوژ  مرد زن - 15 رفسنجاندانشگاه پيام نور مركز   21045 پيام نور
  شيوه آموزش محور-يپترولوژ  مرد زن - 15 رفسنجاندانشگاه پيام نور مركز   21046 پيام نور
    مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21047 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21048 پيام نور
    مرد زن - 15 شبستردانشگاه پيام نور مركز   21049 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شبستردانشگاه پيام نور مركز   21050 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21051 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21052 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21031 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21054 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( اقتصادي- ـ زمين شناسي 1201
    مرد زن - 5 شناسيپژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين  21055 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  21056 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه اصفهان  21057 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21058 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21059 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21060 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  21061 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  21062 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21063 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21064 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21065 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  21066 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21067 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  21068 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  21069 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21070 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21071 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21072 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21073 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه اصفهان  21074 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21075 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش (اقتصادي - ـ زمين شناسي 1201ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21076 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  21077 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21079 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه دامغان  21080 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21081 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21082 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21083 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21084 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21085 نوبت دوم

    مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21086 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 )استان فارس(دانشگاه پيام نور مركز اوز   21087 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )استان فارس(دانشگاه پيام نور مركز اوز   21088 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21089 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21090 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21091 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21092 پيام نور

    مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21093 نورپيام
  ياقتصاد  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21094 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ياقتصاد  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21095 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21096 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21097 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21078 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  21098 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  21099 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21100 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 شهيد چمران اهوازدانشگاه   21101 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ سنجش از دور زمين شناختي1201
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21102 روزانه

    مرد زن - 1كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21103 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( تكتونيك- ـ زمين شناسي 1201

    مرد زن - 5 پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين شناسي  21104 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21105 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه اصفهان  21106 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21107 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21108 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  21109 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  21110 روزانه
    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21111 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  21112 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  21113 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  21114 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21115 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  21116 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21117 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  21118 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21119 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  21120 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  21121 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21122 روزانه

    مرد زن - 2  اروميهدانشگاه   21123 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  21124 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21125 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21126 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  21127 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  21128 نوبت دوم
    مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21130 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه دامغان  21131 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21132 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  21133 نوبت دوم
    مرد زن - 2 باهنر كرمان دانشگاه شهيد  21134 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  21135 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21136 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21137 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21138 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21129 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21139 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( )هيدرولوژي(آبشناسي - ـ زمين شناسي 1201
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21140 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  21141 روزانه
  ينيرزميز يآبها شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21142 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  21143 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  21144 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21145 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  21146 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21147 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  21148 نوبت دوم
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  )4با ضرايب گرايش ) (هيدرولوژي(آبشناسي - ـ زمين شناسي 1201ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ينيرزميز يآب ها شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21150 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  21151 نوبت دوم
    مرد زن - 2  مشهد دانشگاه فردوسي  21152 نوبت دوم
    مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21153 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21154 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21149 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 شهيد چمران اهواز دانشگاه  21155 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( فسيل شناسي چينه شناسي و- ـ زمين شناسي 1201
    مرد زن - 5 پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين شناسي  21156 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  21157 روزانه
    مرد زن - 9  اصفهاندانشگاه   21158 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  21159 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  21160 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  21161 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  21162 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21163 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  21164 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  21165 روزانه
    - زن - 6 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21166 روزانه
    مرد - 6 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21167 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21168 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  21169 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  21170 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21171 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  21172 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه دامغان  21173 نوبت دوم
    مرد زن - 3 كرماندانشگاه شهيد باهنر   21174 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21175 نوبت دوم

    مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21176 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21177 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21178 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  21179 پيام نور
    مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21180 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21181 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21182 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21183 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21184 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21185 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد دماوند(تهراندانشگاه پيام نور مركز   21186 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد دماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  21187 پيام نور
    مرد زن - 15 دامغاندانشگاه پيام نور مركز   21188 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 دامغاندانشگاه پيام نور مركز   21189 پيام نور

    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21190 نورپيام
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21191 پيام نور
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي كرمان  21192 غيرانتفاعي

  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21193 پرديس خودگردان
  )6با ضرايب گرايش ( رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي- ـ زمين شناسي 1201

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  21194 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21195 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21196 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه بيرجند  21197 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  21198 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  21199 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  21200 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  21201 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21202 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  21203 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21204 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21205 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  21206 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21207 نوبت دوم
    مرد زن - 4  مشهد دانشگاه فردوسي  21208 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21209 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21210 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21211 پيام نور

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21212 پرديس خودگردان
  )7با ضرايب گرايش ( نفت- ـ زمين شناسي1201

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21213 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21214 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  21215 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21216 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش ( مهندسي- ـ زمين شناسي1201
    مرد - - 4  دانشگاه اصفهان  21217 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21218 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21219 روزانه
    مرد زن - 8  مدرس دانشگاه تربيت  21220 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  21221 روزانه
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  )8با ضرايب گرايش (مهندسي - ـ زمين شناسي1201ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دامغاندانشگاه   21222 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  21223 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21224 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21225 روزانه

    مرد - - 2  دانشگاه اصفهان  21226 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21227 نوبت دوم

    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21228 دومنوبت
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21229 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه دامغان  21230 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21231 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21232 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21233 نوبت دوم

  )9با ضرايب گرايش ( زيست محيطي- ـ زمين شناسي 1201
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  21234 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  21235 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  21236 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21237 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21238 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  21239 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  21240 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21241 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  21242 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21244 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21245 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  21246 نوبت دوم

    مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21247 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21248 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21249 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21243 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  21250 پرديس خودگردان

  )10با ضرايب گرايش ( ژئوشيمي - ـ زمين شناسي1201
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  21251 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  21252 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21253 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21254 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  21255 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  21256 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  21258 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21259 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21257 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ ژئوفيزيك1202

 گرايش زلزله شناسي  مرد زن - 5 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  21260 روزانه
  )يمهندس يزلزله شناس نهيزم(يزلزله شناس شيگرا  مرد زن - 6 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  21261 روزانه
  الكتريكيگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه اراك  21262 روزانه
 گرايش لرزه شناسي  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21263 روزانه
 سيژئومغناط شيگرا  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21264 روزانه
 يگرايش زلزله شناس  مرد زن - 7كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21265 روزانه
 گرايش ژئوالكتريك  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21266 روزانه
 يسنج يگران شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21267 روزانه
 گرايش ژئومغناطيس  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  21268 روزانه
 گرايش لرزه شناسي  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  21269 روزانه
 گرايش زلزله شناسي  مرد زن - 16  دانشگاه تهران  21270 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  21271 روزانه
 گرايش ژئوالكتريك  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  21272 روزانه
 گرايش ژئومغناطيس  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  21273 روزانه
  سيژئومغناط  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21274 روزانه
 گرايش ژئوالكتريك  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21275 روزانه
 يسنج يگران شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21276 روزانه
 يلرزه شناس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21277 روزانه
 گرايش زلزله شناسي  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  21278 روزانه
 گرايش ژئومغناطيس  مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21279 روزانه
 يگرايش زلزله شناس  مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21280 روزانه
    مرد زن - 15 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21281 روزانه

  گرايش الكتريكي  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  21282 نوبت دوم
 گرايش لرزه شناسي  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21283 نوبت دوم
 سيژئومغناط شيگرا  مرد زن - 1كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21284 نوبت دوم
 يگرايش زلزله شناس  مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21285 نوبت دوم

 گرايش ژئوالكتريك  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  21286 دومنوبت
 يسنج يگران شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  21287 نوبت دوم
 گرايش ژئومغناطيس  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21288 نوبت دوم
 گرايش لرزه شناسي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  21289 نوبت دوم
 گرايش زلزله شناسي  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  21290 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  21291 نوبت دوم
  سيژئومغناط  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  21292 نوبت دوم
 گرايش ژئوالكتريك  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  21293 نوبت دوم
 يسنج يگران شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  21294 نوبت دوم
 يلرزه شناس شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  21295 نوبت دوم
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گروه علوم پايه صفحه 72 جدول شماره 2
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ ژئوفيزيك 1202ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش زلزله شناسي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  21296 نوبت دوم
 گرايش ژئومغناطيس  مرد زن - 1 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21297 نوبت دوم
 يگرايش زلزله شناس  مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21298 نوبت دوم
 يزلزله شناس شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21299 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يزلزله شناس شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21300 پيام نور

  گرايش زلزله شناسي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  21301 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ هواشناسي1202

    مرد زن - 16  دانشگاه تهران  21302 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21303 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21304 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  21305 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21306 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21307 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( شيمي فيزيك - ـ شيمي 1203
    مرد زن - 6 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  21308 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  21309 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  21310 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  21311 روزانه
    - زن - 9  )س(الزهرادانشگاه   21312 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  21313 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  21314 روزانه
    - زن - 8 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21315 روزانه
    مرد - - 8 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21316 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  21317 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21318 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  21319 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 5 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  21320 روزانه
    مرد زن - 8  مدرسدانشگاه تربيت   21321 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  21322 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21323 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه خليج فارس بوشهر  21324 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  21325 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه دامغان  21326 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  21327 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  21328 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  21329 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21330 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  21331 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21332 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21333 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  21334 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21335 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  21336 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  21337 روزانه
    - زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  21338 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  21339 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21340 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي شريف  21341 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  21342 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  21343 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه علم و صنعت ايران  21344 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  21345 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كاشان  21346 روزانه
    مرد زن - 5  كردستاندانشگاه   21347 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21348 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه گيالن ـ رشت  21349 روزانه
    - زن - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21350 روزانه
    مرد - 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21351 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21352 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  21353 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  21354 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  21355 روزانه
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21356 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  21357 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21358 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21359 روزانه
    مرد زن - 10 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21360 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  21361 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21362 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  21363 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  21364 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  21365 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21366 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21367 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بين دانشگاه  21368 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  21369 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  21371 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21372 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (شيمي فيزيك  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21373 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  21374 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  21375 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  21376 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  21377 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21378 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  21379 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21380 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21381 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  21382 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  21383 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  21384 نوبت دوم
    مرد زن - 2 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   21385 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21386 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  21387 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21388 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  21389 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21390 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  21391 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21392 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  21393 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  21394 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  21395 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  21396 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21397 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21398 نوبت دوم
    مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21399 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21400 پيام نور
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21401 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21402 پيام نور
    مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   21403 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   21404 پيام نور
    مرد زن - 15 اسداباددانشگاه پيام نور مركز   21405 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اسداباددانشگاه پيام نور مركز   21406 پيام نور
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21407 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21408 پيام نور
    مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   21409 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   21410 پيام نور
    مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   21411 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   21412 پيام نور
    مرد زن - 15 رزندانشگاه پيام نور مركز   21413 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 رزندانشگاه پيام نور مركز   21414 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21415 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21416 پيام نور
    مرد زن - 15 سيرجاندانشگاه پيام نور مركز   21417 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 سيرجاندانشگاه پيام نور مركز   21418 پيام نور
    مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21419 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21420 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21421 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21422 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21423 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21424 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21425 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21426 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21370 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  21427 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  21428 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21429 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21430 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  21431 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21432 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  21433 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( شيمي آلي - ـ شيمي 1203
    مرد زن - 15 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  21434 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اراك  21435 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه اروميه  21436 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  21437 روزانه
    - زن - 10  )س(دانشگاه الزهرا  21438 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  21439 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  21440 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21441 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21442 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  21443 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21444 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  21445 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  21446 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  21447 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 12 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  21448 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21449 روزانه
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  )2ضرايب گرايش  با(شيمي آلي  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8 دانشگاه خليج فارس بوشهر  21450 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 7  دانشگاه خوارزمي تهران  21451 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه دامغان  21452 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه رازي كرمانشاه  21453 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه زابل  21454 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه زنجان  21455 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  21456 روزانه
    مرد زن - 18 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  21457 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شاهرود  21458 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21459 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  21460 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21461 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21462 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  21463 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21464 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  21465 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  21466 روزانه
    - زن - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  21467 روزانه
    مرد - - 9  دانشگاه صنعتي اصفهان  21468 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  21469 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  21470 روزانه
  ييدارو يميعنوان رشته ش  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21471 روزانه
    مرد زن - 6 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   21472 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شريف  21473 روزانه
  ييدارو يميعنوان رشته  ش  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  21474 روزانه
  يي ـ شيوه آموزش محوردارو يميعنوان رشته  ش  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شيراز  23836 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 7 مالك اشتردانشگاه صنعتي   21475 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه علم و صنعت ايران  21476 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه فردوسي مشهد  21477 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  21478 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  21479 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه گيالن ـ رشت  21480 روزانه
    - زن 6 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21481 روزانه
    مرد - - 6 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21482 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21483 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  21484 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه مراغه  21485 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  21486 روزانه
    مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21487 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه ياسوج  21488 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21489 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21490 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 3 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  21491 روزانه
    مرد زن - 8 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21492 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  21493 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  21494 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  21495 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  21496 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  21497 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21498 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21499 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بين دانشگاه  21500 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21501 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21503 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21504 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  21505 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  21506 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  21507 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  21508 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  21509 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21510 نوبت دوم
    مرد زن - 4  شاهروددانشگاه   21511 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21512 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21513 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21514 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  21515 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  21516 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  21517 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  21518 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي بابل  21519 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21520 نوبت دوم
  ييدارو يميعنوان رشته ش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21521 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21522 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21523 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  21524 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  21525 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  21526 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  21527 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21528 نوبت دوم
    مرد زن - 2 محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه   21529 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش (شيمي آلي  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  21530 نوبت دوم

    مرد زن - 5 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21531 دومنوبت
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  21532 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21533 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21534 نوبت دوم

  نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركزآموزشهاي  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21535 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21536 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21537 پيام نور
    مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   21538 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   21539 پيام نور
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21540 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21541 پيام نور
    مرد زن - 15 استهباندانشگاه پيام نور مركز   21542 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 استهباندانشگاه پيام نور مركز   21543 پيام نور
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21544 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21545 پيام نور
    مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   21546 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   21547 پيام نور
    مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   21548 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بوشهردانشگاه پيام نور مركز   21549 پيام نور
    مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21550 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   21551 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21552 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21553 پيام نور
    مرد زن - 15 تربت حيدريهدانشگاه پيام نور مركز   21554 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تربت حيدريهدانشگاه پيام نور مركز   21555 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21556 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21557 پيام نور
    مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   21558 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   21559 پيام نور
    مرد زن - 15 رامسردانشگاه پيام نور مركز   21560 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 رامسردانشگاه پيام نور مركز   21561 پيام نور
    مرد زن - 15 رودسردانشگاه پيام نور مركز   21562 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 رودسردانشگاه پيام نور مركز   21563 پيام نور
    مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   21564 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   21565 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21566 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21567 پيام نور
    مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21568 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21569 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   21570 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   21571 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21572 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21573 پيام نور
    مرد زن - 15 گلپايگاندانشگاه پيام نور مركز   21574 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 گلپايگاندانشگاه پيام نور مركز   21575 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21576 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21577 پيام نور
    مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   21578 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   21579 پيام نور
    مرد زن - 15 نقدهدانشگاه پيام نور مركز   21580 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 نقدهدانشگاه پيام نور مركز   21581 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21582 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21583 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21502 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  تبريزدانشگاه   21584 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  21585 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 12  دانشگاه رازي كرمانشاه  21586 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  21587 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  21588 پرديس خودگردان
  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21589 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21590 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  21591 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7 مازندران ـ بابلسردانشگاه   21592 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21593 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( شيمي وفناوري اسانس- ـ شيمي1203
  دفترچه يدر انتها طيشرا  مرد - - 5  دانشگاه كاشان  21594 روزانه

  دفترچه يدر انتها طيشرا  مرد - - 5  دانشگاه كاشان  21595 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - - 15  دانشگاه كاشان  21596 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( شيمي معدني - ـ شيمي 1203
    مرد زن - 9 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  21597 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  21598 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  21599 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  21600 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  21601 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  21602 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  21603 روزانه
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  )3با ضرايب گرايش (شيمي معدني  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21604 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21605 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  21606 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21607 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  21608 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  21609 روزانه
    مرد زن - 6  تهراندانشگاه   21610 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21611 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  21612 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  21613 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه دامغان  21614 روزانه
    مرد زن - 4  كرمانشاهدانشگاه رازي   21615 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  21616 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  21617 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21618 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21619 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21620 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21621 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  21622 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21623 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  21624 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  21625 روزانه
    - زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  21626 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  21627 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  21628 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21629 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  21630 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه علم و صنعت ايران  21631 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  21632 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  21633 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  21634 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  21635 روزانه
    - زن - 4 آباد خرمدانشگاه لرستان ـ   21636 روزانه
    مرد - 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21637 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21638 روزانه
    مرد زن - 5 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21639 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  21640 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21641 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21642 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 4 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  21643 روزانه
    مرد زن - 8 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21644 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  21645 نوبت دوم
    مرد زن - 2  اروميهدانشگاه   21646 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  21647 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  21648 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  21649 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21650 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21651 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21652 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  21653 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  21655 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21656 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 3  تهراندانشگاه خوارزمي   21657 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه دامغان  21658 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  21659 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  21660 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21661 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21662 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21663 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21664 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  21665 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  21666 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  21667 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  21668 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21669 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21670 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  21671 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21672 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  21673 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  21674 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21675 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  21676 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21677 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21678 نوبت دوم
    مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21679 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21680 پيام نور
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21681 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21682 پيام نور
    مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  21683 پيام نور
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  )3با ضرايب گرايش (شيمي معدني  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21684 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21685 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   21686 پيام نور
    مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   21687 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   21688 پيام نور
    مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   21689 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   21690 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21691 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21692 پيام نور
    مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   21693 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   21694 پيام نور
    مرد زن - 15 المرددانشگاه پيام نور مركز   21695 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 المرددانشگاه پيام نور مركز   21696 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21697 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21698 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21699 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21700 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21654 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  21701 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  21702 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپردمحل تحصيل   مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  21703 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21704 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  21705 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4 بابلسردانشگاه مازندران ـ   21706 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( شيمي تجزيه - ـ شيمي 1203
    مرد زن - 13 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  21707 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  21708 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  21709 روزانه
    مرد زن - 6  اصفهان دانشگاه  21710 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  21711 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  21712 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  21713 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21714 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21715 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  21716 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21717 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  21718 روزانه
    مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21719 روزانه
    مرد زن - 7  تربيت مدرسدانشگاه   21720 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  21721 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 12 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  21722 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  21723 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه خليج فارس بوشهر  21724 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  21725 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه دامغان  21726 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه رازي كرمانشاه  21727 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زابل  21728 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه زنجان  21729 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  21730 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21731 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  21732 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  21733 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21734 روزانه
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  21735 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21736 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  21737 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21738 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  21739 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  21740 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  21741 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  21742 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  21743 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  21744 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21745 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  21746 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-يكردموادپرانرژيبارو  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21747 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  21748 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  21749 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  21750 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  21751 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه گيالن ـ رشت  21752 روزانه
    - زن - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21753 روزانه
    مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21754 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21755 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  21756 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  21757 روزانه
    مرد زن - 9 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21758 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه ياسوج  21759 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21760 روزانه



  هاي گروه علوم پايه جداول كدرشته محل                       1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم پايه صفحه 78 جدول شماره 2
 

  )4با ضرايب گرايش (شيمي تجزيه  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21761 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 3 صنعتي ايرانسازمان پژوهشهاي علمي و  21762 روزانه
    مرد زن - 12 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21763 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  21764 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21765 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  21766 نوبت دوم
    مرد زن - 3  ايالمدانشگاه   21767 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  21768 نوبت دوم
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21769 نوبت دوم
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21770 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21771 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  21772 نوبت دوم
    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21774 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21775 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  21776 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دامغاندانشگاه   21777 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زابل  21778 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  21779 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  21780 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21781 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  21782 نوبت دوم

 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  21783 دومنوبت
    مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  21784 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21785 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  21786 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  21787 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  21788 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  21789 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  21790 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21791 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   21792 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-يكردموادپرانرژيبارو  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21793 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  21794 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  21795 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  21796 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  21797 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21798 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  21799 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  21800 نوبت دوم
    مرد زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  21801 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  21802 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  21803 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  21804 نوبت دوم

  نيمه حضوري دانشگاهمحل تحصيل مركزآموزشهاي   مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21805 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21806 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ابهردانشگاه پيام نور مركز   21807 پيام نور
    مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   21808 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   21809 پيام نور
    مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21810 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   21811 پيام نور
    مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   21812 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   21813 پيام نور
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21814 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   21815 پيام نور
    مرد زن - 15 بروجندانشگاه پيام نور مركز   21816 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بروجندانشگاه پيام نور مركز   21817 پيام نور
    مرد زن - 15  بمدانشگاه پيام نور مركز   21818 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15  بمدانشگاه پيام نور مركز   21819 پيام نور
    مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   21820 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 بهشهردانشگاه پيام نور مركز   21821 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21822 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21823 پيام نور
    مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   21824 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 خويدانشگاه پيام نور مركز   21825 پيام نور
    مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   21826 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 دليجاندانشگاه پيام نور مركز   21827 پيام نور
    مرد زن - 15 )استان كرمان(آباددانشگاه پيام نور مركز زنگي  21828 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )استان كرمان(آباددانشگاه پيام نور مركز زنگي  21829 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21830 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   21831 پيام نور
    مرد زن - 15 سيرجاندانشگاه پيام نور مركز   21832 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 سيرجاندانشگاه پيام نور مركز   21833 پيام نور
    مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21834 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شاهين شهردانشگاه پيام نور مركز   21835 پيام نور
    مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   21836 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   21837 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21838 پيام نور
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   21839 پيام نور
    مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز قزوين  21840 پيام نور
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  )4با ضرايب گرايش (شيمي تجزيه  - ـ شيمي 1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 قزويندانشگاه پيام نور مركز   21841 پيام نور
    مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   21842 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15  قمدانشگاه پيام نور مركز   21843 پيام نور
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21844 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   21845 پيام نور
    مرد زن - 15 مرنددانشگاه پيام نور مركز   21846 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مرنددانشگاه پيام نور مركز   21847 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21848 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   21849 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21850 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   21851 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  21852 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21773 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  21853 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  كرمانشاهدانشگاه رازي   21854 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  21855 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  21856 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  21857 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  21858 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  21859 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21860 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( ـ شيمي كاربردي1203
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  21861 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21862 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21863 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  21864 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21865 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  21866 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  21867 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  21868 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  21869 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21870 روزانه
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  21871 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اميركبير  21872 روزانه
  مشترك بامركز آب وانرژي  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شريف  21873 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 15 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21874 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21875 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21876 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21877 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  21878 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  21880 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه دامغان  21881 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  21882 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  21883 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21884 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  21885 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 20 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21886 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  21887 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21879 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  21888 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ فيتوشيمي1203
    مرد زن - 6  بيرجنددانشگاه   21889 روزانه
    مرد زن 3 -  دانشگاه تبريز  21890 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21891 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  21892 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  21893 روزانه
    مرد زن - 2  ـ گرگاندانشگاه گلستان   21894 روزانه

    مرد زن 2 -  دانشگاه تبريز  21896 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  21897 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21898 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21899 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   21900 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21895 پرديس خودگردان
  )7با ضرايب گرايش ( يمينانوش - نانو يـ علوم وفناور1203

    مرد زن - 6  دانشگاه اراك  21901 روزانه
    مرد زن - 4  اروميهدانشگاه   21902 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  21903 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  21904 روزانه
    مرد زن - 10كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  21905 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21906 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )ع(حسيندانشگاه جامع امام   21907 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  21908 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  21909 روزانه
 يميارائه دردانشكده ش  مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  21910 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  21911 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  21912 روزانه
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گروه علوم پايه صفحه 80 جدول شماره 2
 

  )7با ضرايب گرايش ( يمينانوش -نانو يـ علوم وفناور1203ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 3 آباد خرمدانشگاه لرستان ـ   21913 روزانه
    مرد - 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  21914 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21915 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه مراغه  21916 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 10 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  21917 روزانه
    مرد زن - 8 تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجانمركز   21918 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  21919 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  21920 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  21921 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21922 نوبت دوم
    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيصنعتي و فناوردانشگاه تحصيالت تكميلي   21924 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  21925 نوبت دوم
  يميارائه در دانشكده ش  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  21926 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  21927 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21928 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه مراغه  21929 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  21923 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  21930 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  21931 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش ( ـ آموزش شيمي1203
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 11 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  21932 روزانه

    مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  21933 نوبت دوم
  )9با ضرايب گرايش ( ـ پيشرانه ها1203

  شرايط درانتهاي دفترچه-)نفر18(وجامد)نفر 12(عيمايها شرانهيپ يگرايشها  مرد - - 30 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  21934 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهرانشرانهيعنوان رشته  پ  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21935 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهانشرانهيعنوان رشته  پ  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21936 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهرانشرانهيعنوان رشته  پ  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21937 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهانشرانهيعنوان رشته  پ  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  21938 نوبت دوم

  )10با ضرايب گرايش ( شيمي دريا- ـ شيمي1203
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  21939 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  21940 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21941 روزانه

    مرد زن - 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  21942 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  21943 نوبت دوم

  دفترچه يدر انتها طيشرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  21944 پرديس خودگردان
  )11با ضرايب گرايش ( شيمي پليمر- ـ شيمي1203

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  21945 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  21946 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  21947 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  21948 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21949 روزانه
    مرد زن - 5 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  21950 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  21951 نوبت دوم
    مرد زن - 2  تهراندانشگاه   21952 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  21953 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  21954 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گلستان ـ گرگان  21955 نوبت دوم

  )11با ضرايب گرايش ( ـ علوم وتكنولوژي پليمر1203
    مرد زن - 15 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  21956 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فيزيك1204
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه اراك  21957 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 4  دانشگاه اراك  21958 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 5  دانشگاه اراك  21959 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 8  دانشگاه اراك  21960 روزانه
 )نظري(گرايش بنيادي  مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  21961 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  21962 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 9  دانشگاه اروميه  21963 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 11  دانشگاه اروميه  21964 روزانه
  )حالت جامد(گرايش ماده چگال  مرد زن - 10  اصفهاندانشگاه   21965 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 12  دانشگاه اصفهان  21966 روزانه
  پالسما-يمولكول ياتم كيزيف  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  21967 روزانه
  زريل-فيزيك اتمي مولكولي  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  21968 روزانه
  )ينظر(بنيادي شيگرا كيزيف  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  21969 روزانه
  گرايش ماده چگال  - زن - 21  )س(دانشگاه الزهرا  21970 روزانه
  ماده چگال شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  21971 روزانه
  آموزش محور وهيش-يومولكول ياتم شيگرا  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  21972 روزانه
  آموزش محور وهيش-ياديذرات بن شيگرا  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  21973 روزانه
  )ينظر(بنيادي شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  21974 روزانه
  اپتيك ليزر نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 14  دانشگاه بناب  21975 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21976 روزانه
  اي هستهگرايش   - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21977 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21978 روزانه
 گرايش حالت جامد  - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21979 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21980 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21981 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21982 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ فيزيك 1204ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش حالت جامد  مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  21983 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  21984 روزانه
 ياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  21985 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  21986 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  21987 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  21988 روزانه
  )كياپت(يمولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  21989 روزانه
  )پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21990 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  21991 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بين دانشگاه  21992 روزانه
  پالسما نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  21993 روزانه
  ليزر نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  21994 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  21995 روزانه
  )كيزياخترف(يگرايش فيزيك نجوم  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  21996 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21997 روزانه
  )نظري(ياديگرايش فيزيك بن  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  21998 روزانه
ويـژه فرهنگيـان شـاغل رسـمي ياپيمـاني وزارت آمـوزش-گرايش فيزيـك نجـومي  مرد  زن  -  8  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  21999  روزانه

  وپرورش
ويـژه فرهنگيـان شـاغل رسـمي ياپيمـاني وزارت-)حالـت جامـد  (گرايش ماده چگال  مرد  زن  -  9  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  22000  روزانه

  آموزش وپرورش
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22001 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22002 روزانه
  دانهايم هيونظرياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  22003 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه تفرش  22004 روزانه
  ذرات بنيادي ونظريه ميدانهاگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه تفرش  22005 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 4  دانشگاه تفرش  22006 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22007 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22008 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  22009 روزانه
  گرايش گرانش وفيزيك نجومي  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  22010 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  22011 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش اتمي ومولكولي  مرد - - 12 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  22012 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-اي هستهگرايش   مرد - - 12 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  22013 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22014 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22015 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22016 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22017 روزانه
 يومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22018 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22019 روزانه
  كرج ليمحل تحص-پالسما نهيومولكولي درزمگرايش اتمي   مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22020 روزانه
  كرج ليمحل تحص-ينجوم كيزيف شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22021 روزانه
  كرج ليمحل تحص-گرايش حالت جامد  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  22022 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 9  دانشگاه دامغان  22023 روزانه
نهينامه درزم انيشدگان پا رفتهيدرصد از پذ 50) كيزياخترف(ينجوم كيزيف شيگرا  مرد  زن  -  10  دانشگاه دامغان  22024  روزانه

 يشناس هانيگرانش وك
  اي هستهگرايش   مرد زن - 12  دانشگاه دامغان  22025 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  22026 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  22027 روزانه
 گرايش اتمي مولكولي  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  22028 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 13  دانشگاه رازي كرمانشاه  22029 روزانه
  )ينظر(بنياديگرايش فيزيك   مرد زن - 14  دانشگاه رازي كرمانشاه  22030 روزانه
دردوره پژوهشي كه باهمكاري موسسـات تهـران مـي باشـدخوابگاه-اي هستهگرايش   مرد  زن  -  1  دانشگاه زنجان  22031  روزانه

  داده نمي شود
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  22032 روزانه
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد  مرد زن - 9  دانشگاه زنجان  22033 روزانه
  اپتيك نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 10  دانشگاه زنجان  22034 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  22035 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  22036 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 13  دانشگاه سمنان  22037 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22038 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22039 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22040 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  22041 روزانه
  )پالسما(يومو لكول ياتم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  22042 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  22043 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  22044 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 14  دانشگاه شاهرود  22045 روزانه
  آموزش محور وهيش-)پالسما(يومو لكول ياتم شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  22046 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  22047 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  22048 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  22049 روزانه
  اي هستهگرايش -شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  22050 روزانه
  گرايش اتمي ومولكولي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22051 روزانه
  جامدگرايش حالت -شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  22052 روزانه
 يزمينه نجوم ذره ا  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22053 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22054 روزانه
  يرخطيغ كيناميود دهيچيپ يستمهايزمينه س  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  22055 روزانه
  گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها  مرد زن - 5  بهشتيدانشگاه شهيد   22056 روزانه
  پالسما نهيدرزميومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  22057 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ فيزيك 1204ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرش جنس نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ليزر نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  22058 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 11  دانشگاه شهيد بهشتي  22059 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 11  دانشگاه شهيد بهشتي  22060 روزانه
  گرايش بنيادي  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22061 روزانه
  )ينظر نهيدرزم(حالت جامد شيگرا  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22062 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22063 روزانه
  يتجرب نهيحالت جامددرزمگرايش   مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22064 روزانه
  )پالسما(گرايش اتمي و مولكولي  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22065 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22066 روزانه
  )فيزيك نجومي(گرانش گرايش  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22067 روزانه
  گرايش بنيادي  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22068 روزانه
 )نظري(فيزيك بنيادي  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22069 روزانه
  )اپتيك وليزر(گرايش اتمي و مولكولي  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22070 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22071 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  22072 روزانه
  باال يگرايش ذرات بنيادي و انرژ  مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  22073 روزانه
  )وليزر كياپت(يومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  22074 روزانه
  )و اخترفيزيك  ينظر(گرايش فيزيك نجومي زمينه كيهان شناسي   مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  22075 روزانه
 حالت جامد شيگرا  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اروميه  22076 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اروميه  22077 روزانه
  اي هستهگرايش   - زن - 4  اصفهاندانشگاه صنعتي   22078 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  - زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  22079 روزانه
  گرايش ماده چگال  - زن - 9  دانشگاه صنعتي اصفهان  22080 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  22081 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  22082 روزانه
  گرايش ماده چگال  مرد - - 10  دانشگاه صنعتي اصفهان  22083 روزانه
  گرايش ماده چگال  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22084 روزانه
  در زمينه فيزيك محاسباتي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22085 روزانه
 انرژي هاي باال نهيزم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22086 روزانه
  زمينه پرتوپزشكي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  22087 روزانه
  كيوفتون كياپت زر،يپروژه پژوهشكده ل يمحل اجرا-گرايش اتمي مولكولي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  22088 روزانه
 حالت جامد-فيزيك  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  22089 روزانه
 يومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  22090 روزانه
  يشناسهانيك يمهندس نهيزم  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  22091 روزانه
  زروپالسمايگرايش اتمي ومولكولي درزمينه ل  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  22092 روزانه
  گرايش بنيادي  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  22093 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22094 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 13 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22095 روزانه
 جامدگرايش حالت   مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22096 روزانه
  گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22097 روزانه
  پالسما نهيگرايش اتمي ومولكولي در زم  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22098 روزانه
    مرد زن - 30  دانشگاه صنعتي شريف  22099 روزانه
  محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين-اي هستهگرايش   مرد زن - 10 ايراندانشگاه علم و صنعت   22100 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  22101 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 14 دانشگاه علم و صنعت ايران  22102 روزانه
  )نجوم و اختر فيزيك(فيزيك نجوميگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22103 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22104 روزانه
  )كيزينانوف نهيبازم(گرايش حالت جامد  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  22105 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  22106 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 8  فردوسي مشهددانشگاه   22107 روزانه
  يو مولكول ياتم شيگرا-  - زن - 4  دانشگاه قم  22108 روزانه
  ماده چگال شيگرا  - زن - 6  دانشگاه قم  22109 روزانه
  ياديبن شيگرا  مرد - - 5  دانشگاه قم  22110 روزانه
 يو مولكول ياتم شيگرا  مرد - - 6  دانشگاه قم  22111 روزانه
 ياديذرات بن شيگرا-  مرد - - 6  دانشگاه قم  22112 روزانه
 ماده چگال شيگرا-  مرد - - 6  دانشگاه قم  22113 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22114 روزانه
 يومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22115 روزانه
 ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22116 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  22117 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  22118 روزانه
 )نظري(گرايش بنيادي  مرد زن - 14  دانشگاه كردستان  22119 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22120 روزانه
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22121 روزانه
 يومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  22122 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  22123 روزانه
  ياديگرايش بن  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  22124 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 14  دانشگاه گيالن ـ رشت  22125 روزانه
  گرايش اتمي ومولكولي-  - زن - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22126 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22127 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22128 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22129 روزانه
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22130 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22131 روزانه
  اي هستهگرايش   مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22132 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 11 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22133 روزانه
  حالت جامد  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22134 روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي زميته پالسما  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22135 روزانه
 )نظري(گرايش بنيادي  مرد زن - 4 اردبيلي ـ اردبيل دانشگاه محقق  22136 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ فيزيك 1204ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  اي هستهگرايش   مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22137 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه مالير  22138 روزانه
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه نيشابور  22139 روزانه
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه نيشابور  22140 روزانه
 يو مولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  22141 روزانه
  ليزر نهيدرزميومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22142 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 7 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22143 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 12  دانشگاه ياسوج  22144 روزانه
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22145 روزانه
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22146 روزانه
 ياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22147 روزانه
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22148 روزانه
  آموزش محور-يمولكول يگرايش اتم  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22149 روزانه
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22150 روزانه
  آموزش محور وهيش-ياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22151 روزانه
  آموزش محوروهيش-يگرايش هسته ا  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22152 روزانه
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 5 زنجانمركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ  22153 روزانه
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد  مرد زن - 30 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  22154 روزانه
 ينجوم كيزيف شيگرا  مرد زن - 4 مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه  22155 روزانه

 حالت جامدگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22156 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22157 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  22158 نوبت دوم
 يمولكول يگرايش اتم  مرد زن - 4  دانشگاه اراك  22159 نوبت دوم
 )نظري(گرايش بنيادي  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  22160 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  22161 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  22162 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  22163 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  22164 نوبت دوم
  )حالت جامد(گرايش ماده چگال  مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   22165 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياديذرات بن شيگرا  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  22166 نوبت دوم
  ماده چگال شيآموزش محور گرا وهيش  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  22167 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يومولكول ياتم شيگرا  - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  22168 نوبت دوم
  )ينظر(بنيادي شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  22169 نوبت دوم
  اپتيك ليزر نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 5  دانشگاه بناب  22170 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22171 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22172 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22173 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22174 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22175 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22176 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22177 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22178 نوبت دوم
  )كياپت(يمولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 2 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   22179 نوبت دوم
  )پالسما(گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22180 نوبت دوم
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22181 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22182 نوبت دوم
  ليزر نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  22183 نوبت دوم
  پالسما نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22184 نوبت دوم
  )كيزياخترف(يگرايش فيزيك نجوم  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22185 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22186 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22187 نوبت دوم
  )نظري(ياديگرايش فيزيك بن  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22188 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 4 تربيت دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه   22195 نوبت دوم
  )حالت جامد(گرايش ماده چگال  مرد زن - 5 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  22196 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  22197 نوبت دوم
  اي هستهگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه تهران  22198 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  22199 نوبت دوم
  گرايش گرانش وفيزيك نجومي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  22200 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22201 نوبت دوم
 حالت جامدگرايش   مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22202 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22203 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22204 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص-ينجوم كيزيف شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  22205 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص-پالسما نهيدرزميومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  22206 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص-حالت جامد شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  22207 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  22208 نوبت دوم
نهينامه درزم انيشدگان پا رفتهيدرصد از پذ 50) كيزياخترف(ينجوم كيزيف شيگرا  مرد  زن  -  4  دانشگاه دامغان  22209  نوبت دوم

 يشناس هانيگرانش وك
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  22210 نوبت دوم
باشـدخوابگاهدردوره پژوهشي كه باهمكاري موسسـات تهـران مـي    -اي گرايش هسته  مرد  زن  -  1  دانشگاه زنجان  22211  نوبت دوم

  داده نمي شود
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  22212 نوبت دوم
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد  مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  22213 نوبت دوم
  اپتيك نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  22214 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  22215 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  22216 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  22217 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22218 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 1 و بلوچستان ـ زاهدان دانشگاه سيستان  22219 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (ـ فيزيك 1204ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 2 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  22220 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-)نظري(گرايش فيزيك بنيادي  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  22221 نوبت دوم
  )پالسما(يومو لكول ياتم شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه شاهرود  22222 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  22223 نوبت دوم

 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  22224 دومنوبت
  اي گرايش هسته  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  22225 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-)پالسما(يومو لكول ياتم شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  22226 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  22227 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22228 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22229 نوبت دوم
  نجوم وگرانش كيزيگرايش ف  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22230 نوبت دوم
 يومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22231 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22232 نوبت دوم
  )فيزيك نجومي(گرايش گرانش  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22233 نوبت دوم
 )نظري(بنياديفيزيك   مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22234 نوبت دوم
  )اپتيك وليزر(گرايش اتمي و مولكولي  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22235 نوبت دوم
  )پالسما(گرايش اتمي و مولكولي  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22236 نوبت دوم
  گرايش بنيادي  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22237 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22238 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22239 نوبت دوم
  گرايش ماده چگال  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  22240 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22241 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22242 نوبت دوم
  گرايش ماده چگال  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  22243 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-اي گرايش هسته  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  22244 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  22245 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش ماده چگال  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  22246 نوبت دوم
  درزمينه فيزيك محاسباتي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22247 نوبت دوم
  پرتوپزشكيزمينه   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22248 نوبت دوم
 انرژي هاي باال نهيزم  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22249 نوبت دوم
  گرايش ماده چگال  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22250 نوبت دوم
 حالت جامد-فيزيك  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22251 نوبت دوم
 يومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22252 نوبت دوم
  يشناسهانيك يمهندس نهيزم  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  22253 نوبت دوم
  زروپالسمايگرايش اتمي ومولكولي درزمينه ل  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  22254 نوبت دوم
  گرايش بنيادي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  22255 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22256 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22257 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-حالت جامد شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22258 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يهسته ا شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22259 نوبت دوم
  گرايش اتمي و مولكولي در زمينه پالسما  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22260 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  22261 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  22262 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  22263 نوبت دوم
  )نجوم و اختر فيزيك(گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  22264 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  22265 نوبت دوم
  )كيزينانوف نهيبازم(گرايش حالت جامد  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  22266 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22267 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22268 نوبت دوم
 يو مولكول ياتم شيگرا  - زن - 2  دانشگاه قم  22269 نوبت دوم
  ياديبن شيگرا  مرد - - 2  دانشگاه قم  22270 نوبت دوم
 يو مولكول ياتم شيگرا  مرد - - 3  دانشگاه قم  22271 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22272 نوبت دوم
 يومولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  22273 نوبت دوم
 ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22274 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  22275 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22276 نوبت دوم
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22277 نوبت دوم
 يومولكول يگرايش اتم  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  22278 نوبت دوم
  ياديگرايش بن  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  22279 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  22280 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  22281 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22282 نوبت دوم
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22283 نوبت دوم
 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22284 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22285 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22286 نوبت دوم
  حالت جامد  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22287 نوبت دوم
  گرايش اتمي و مولكولي زميته پالسما  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22288 نوبت دوم
 )نظري(گرايش بنيادي  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22289 نوبت دوم
  اي گرايش هسته  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22290 نوبت دوم
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه مالير  22291 نوبت دوم
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه نيشابور  22292 نوبت دوم
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه نيشابور  22293 نوبت دوم
 يو مولكول يگرايش اتم  مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  22294 نوبت دوم
  زمينه ليزريو مولكول ياتم شيگرا  مرد زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22295 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  22296 نوبت دوم
 گرايش اتمي ومولكولي  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22297 نوبت دوم
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22298 نوبت دوم
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 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 ياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22299 نوبت دوم
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22300 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يمولكول يگرايش اتم  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22301 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22302 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ياديگرايش ذرات بن  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22303 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يگرايش هسته ا  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22304 نوبت دوم
 ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  22305 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  22306 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   22307 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   22308 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   22309 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 اهوازدانشگاه پيام نور مركز   22310 پيام نور
 ياديبن كيزيگرايش ف  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   22311 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياديبن كيزيگرايش ف  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   22312 پيام نور
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22313 پيام نور
  ينجوم كيزيگرانش و ف شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22314 پيام نور
  يهسته ا شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22315 پيام نور
  آموزش محور وهيش-حالت جامد شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22316 پيام نور
  آموزش محور وهيش -ينجوم كيزيگرانش و ف شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22317 پيام نور
  آموزش محوروهيش-يهسته ا شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22318 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  22319 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جامدگرايش حالت   مرد زن - 15 )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  22320 پيام نور
 گرايش ذرات بنيادي  مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   22321 پيام نور
  گرايش ذرات بنيادي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 جهرمدانشگاه پيام نور مركز   22322 پيام نور
 يوملكول يگرايش اتم  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22323 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22324 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يوملكول يگرايش اتم  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22325 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22326 پيام نور
  اي هستهگرايش   مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   22327 پيام نور
  آموزش محوروهيش-اي هستهگرايش   مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   22328 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 گرمدرهدانشگاه پيام نور مركز   22329 پيام نور
  شيوه آموزش محور-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 گرمدرهدانشگاه پيام نور مركز   22330 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22331 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22332 پيام نور
  اي هستهگرايش   مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22333 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22334 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22335 پيام نور
  آموزش محوروهيش-اي هستهگرايش   مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22336 پيام نور
 حالت جامد شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   22337 پيام نور
  آموزش محور وهيش-حالت جامد شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   22338 پيام نور
 گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   22339 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش حالت جامد  مرد زن - 15 مياندوابدانشگاه پيام نور مركز   22340 پيام نور
 ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   22341 پيام نور
  آموزش محور وهيش-ياديذرات بن شيگرا  مرد زن - 15 لواساناتدانشگاه پيام نور واحد   22342 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  22343 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليپالسما محل تحص نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22189 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليليزر محل تحص نهيگرايش اتمي ومولكولي درزم  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22190 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش حالت جامد محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22191 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص) نظري(ياديگرايش فيزيك بن  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22192 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص) كيزياخترف(يگرايش فيزيك نجوم  مرد زن - 15  تبريز دانشگاه  22193 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد لياي محل تحص گرايش هسته  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22194 پرديس خودگردان
  اي گرايش هسته-خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22344 پرديس خودگردان
  گرايش ذرات بنيادي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  22345 پرديس خودگردان
  يمولكول ياتم شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  22346 پرديس خودگردان

  حالت جامد شيگرا-دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه رازي كرمانشاه  22347 خودگردانپرديس
  ينظر شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 14  دانشگاه رازي كرمانشاه  22348 پرديس خودگردان
  گرايش حالت جامد-خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  22349 پرديس خودگردان
  گرايش ذرات بنيادي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  22350 پرديس خودگردان
  گرايش گرانش ونجوم-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  22351 پرديس خودگردان
  حالت جامد شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22352 پرديس خودگردان
  حالت جامد-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  22353 پرديس خودگردان
  حالت جامد-پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22354 پرديس خودگردان
  گرايش اتمي و مولكولي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22355 پرديس خودگردان
كيهـان (گرايش  گـرايش فيزيـك نجـومي   -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  5  دانشگاه شيراز  22356 پرديس خودگردان

  )و اخترفيزيك  يشناسي نظر
  )وليزر كياپت(يومولكول يگرايش اتم-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22357 پرديس خودگردان
  حالت جامد شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22358 پرديس خودگردان
  باال يو انرژ ياديذرات بن شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22359 پرديس خودگردان
  يهسته ا شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22360 پرديس خودگردان
  گرايش حالت جامد-خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  22361 پرديس خودگردان
  ياديحالت جامد و ذرات بن شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن - 15  دانشگاه قم  22362 پرديس خودگردان
  گرايش ذرات بنيادي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22363 پرديس خودگردان

  گرايش اتمي و مولكولي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22364 خودگردانپرديس
  گرايش نجوم و اختر فيزيك-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22365 پرديس خودگردان
  گرايش حالت جامد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8 مازندران ـ بابلسردانشگاه   22366 پرديس خودگردان
  اي گرايش هسته-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22367 پرديس خودگردان
  گرايش اتمي ومولكولي-تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22368 پرديس خودگردان
  گرايش حالت جامد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22369 پرديس خودگردان
  جامدگرايش حالت -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  22370 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1204

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش راكتور  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22371 روزانه
  ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22372 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22373 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 4  دانشگاه شهيد بهشتي  22374 روزانه
  راكتور شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شهيد بهشتي  22375 روزانه
  پرتوپزشكيگرايش   مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  22376 روزانه
  گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  22377 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  22378 روزانه
  ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22379 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  22380 روزانه
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -يپرتوپزشك شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  22381  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-راكتور يمهندس شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  22382  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-زوتوپهايوايكاربردپرتوهاوراد شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  22383  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يمتفاوت باكدرشته امتحان
  گرايش راكتور  مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  22384 نوبت دوم
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22385 نوبت دوم
  ايگرايش گداخت هسته  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22386 نوبت دوم
  )اي وفيزيك دانشكده مهندسي هستهدرچارچوب (ايگرايش گداخت هسته  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22387 نوبت دوم
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22388 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سيستمهاي انرژي1204
يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  22389  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  22390  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درسـ (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يهايفناور شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  22391  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي پالسما1204

    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22392 روزانه
    مرد زن - 7كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22393 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  22394 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22395 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22396 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22398 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22399 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22397 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ذيرپـ مهندسي انرژي هاي تجديد1204

    مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  22400 روزانه
  )2با ضرايب گرايش ( نانوفيزيك - نانو يـ علوم وفناور1204

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  22401 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  22402 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  22403 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  22404 روزانه
  ماهان دركرمانتيسا يمحل برگزار  مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيصنعتي و فناوردانشگاه تحصيالت تكميلي   22405 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  22406 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه دامغان  22407 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  22408 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  22409 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22410 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شاهرود  22411 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22412 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  22413 روزانه
    - زن - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22414 روزانه
    مرد زن - 7 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22415 روزانه
    مرد زن - 9 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  22416 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22417 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  22418 نوبت دوم

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22419 دومنوبت
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22420 نوبت دوم
    مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22422 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 1  دانشگاه خوارزمي تهران  22423 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  22424 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22425 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  22426 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22427 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  22428 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22429 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22421 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22430 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  22431 خودگردانپرديس
  )3با ضرايب گرايش ( ـ آموزش فيزيك1204

  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 9 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  22432 روزانه
    مرد زن - 4 دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه تربيت   22433 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ فوتونيك1205
    - زن 5 -  )س(دانشگاه الزهرا  22434 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ فوتونيك 1205ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  - زن 2 -  )س(دانشگاه الزهرا  22435 روزانه
  گرايش الكترونيك  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  22436 روزانه
  گرايش مخابرات  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22437 روزانه
  كيزيف شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  22438 روزانه
  فيزيك-فوتونيك  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيتحصيالت تكميلي صنعتي و فناوردانشگاه   22439 روزانه
  گرايش الكترونيك ومخابرات  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22440 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  22441 روزانه
    مرد زن - 4 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   22442 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22443 روزانه
    مرد زن - 23  دانشگاه شهيد بهشتي  22444 روزانه
    مرد زن 23 -  دانشگاه شهيد بهشتي  22445 روزانه
  كيزيف شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي شيراز  22446 روزانه
  شيوه آموزش محور ـ  كيزيف شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  23837 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  22447 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  22448 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  22449 روزانه
    مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22450 روزانه
    مرد زن - 16 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  22451 روزانه

 شيوه آموزش محور  - زن 6 -  )س(دانشگاه الزهرا  22452 نوبت دوم
  گرايش الكترونيك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22453 نوبت دوم
  گرايش مخابرات  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22454 نوبت دوم
  كيزيف شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22455 نوبت دوم
  گرايش الكترونيك ومخابرات  مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22459 نوبت دوم
  گرايش فيزيك  مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22460 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 1  خوارزمي تهراندانشگاه   22461 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22462 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22463 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  22464 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  22465 نوبت دوم

    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  22466 دومنوبت
    مرد زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22467 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش الكترونيك محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22456 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمخابرات محل تحصگرايش   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22457 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص كيزيف شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22458 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  22468 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  كيزيف-منطقه آزاد ارس-آزادارس
  مخابرات-درشهرجلفامنطقه آزادارس زواقعيارس دانشگاه تبرسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22469 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22470 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22471 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي الكترواپتيك1205
  شرايط درانتهاي دفترچه-شهر شاهين-محل تحصيل اصفهان-گرايش اپتوالكترونيك  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22472 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش ليزر  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22473 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش اپتوالكترونيك  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22474 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش ليزر  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22475 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( علوم سلولي وملكولي- ـ زيست شناسي 1206
  انجام خواهدشد يكشاورز يفناور ستيپايان نامه درگروه ز  مرد زن - 5 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  22476 روزانه

  مرد  زن  -  15  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  22477  روزانه
براساس رتبه علمي وعالقه بـراي انجـام پايـان نامـه درگروههـاي پژوهشـي ژنتيـك

ژنتيك پزشكي،زيست فنـاوري پايه،زيسـت فنـاوري دام وآبزيـان وزيسـت مولكولي،
  توسط پژوهشگاه توزيع خواهندشدفناوري صنعت ومحيط زيست 

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  22478 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  22479 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  22480 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22481 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22482 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22483 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  22484 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22485 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  22486 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  22487 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  22488 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22489 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22490 روزانه

    مرد زن - 15 زيست فناوريپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و  22491 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22492 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22493 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22494 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  22495 نوبت دوم
    مرد زن - 2 علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   22496 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22497 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22498 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  22499 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش  22500 غيرانتفاعي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  22501 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  22502 پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  22503 خودگردانپرديس
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  22504 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( )نانوبيوتكنولوژي(ـ ريززيست فناوري1206
    مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   22505 روزانه
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص   مرد زن - 10  دانشگاه تهران  22506 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش ) (نانوبيوتكنولوژي(ـ ريززيست فناوري1206ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22507 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  22508 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ژنتيك- ـ زيست شناسي 1206
    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22509 روزانه
    مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   22510 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  22511 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22512 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22513 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  22514 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22515 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  22516 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22517 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22518 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22519 روزانه
  زمينه هاي پژوهشي انساني گياهي  مرد زن - 5  بهشتيدانشگاه شهيد   22520 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22521 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه گيالن ـ رشت  22522 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22523 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22524 روزانه
    مرد زن - 3 آموزش عالي گنبدمجتمع   22525 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22526 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22527 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  22528 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  22530 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  22531 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22532 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22533 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22534 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  22535 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22536 نوبت دوم

 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22537 دومنوبت
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  22538 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  22539 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22529 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 20 -  دانشگاه زابل  22540 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  22541 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ميكروبيولوژي- ـ زيست شناسي 1206
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  22542 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  22543 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  22544 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  22545 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22546 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  22547 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  22548 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  22549 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22550 روزانه
  يوقارچ شناس يميوشيروس،بي،ويطيمح يپژوهش يها نهيزم  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  22551 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22552 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22553 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22554 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22555 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  22556 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  22557 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  22558 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22560 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 1  دانشگاه شاهد  22561 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22562 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  22563 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22564 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  22565 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش  22566 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22559 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  22567 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22568 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( بيوشيمي- ـ زيست شناسي 1206
    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22569 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  22570 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22571 روزانه
    - زن 6 -  )س(دانشگاه الزهرا  22572 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22573 روزانه
    مرد زن - 5  تربيت مدرسدانشگاه   22574 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تهران  22575 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22576 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22577 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  22578 روزانه
    مرد زن - 4 بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و   22579 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22580 روزانه
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  )4با ضرايب گرايش (بيوشيمي -ـ زيست شناسي 1206ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  22581 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22582 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22583 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22584 روزانه
    مرد زن - 3  گرگاندانشگاه گلستان ـ   22585 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  22586 روزانه
    مرد زن - 6 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  22587 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22588 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  22589 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22590 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22591 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  22593 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22594 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  22595 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  22596 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22597 دومنوبت
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  22598 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22599 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  22600 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22601 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  22602 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   22603 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   22604 پيام نور
    مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   22605 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 تفتدانشگاه پيام نور مركز   22606 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22607 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22608 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22609 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22610 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  22611 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22592 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( يـ علوم قانون1206

  شرايط درانتهاي دفترچه-اطالعات ستيوز ياطالعات يميش يگرايشها  مرد - 38 -  دانشكده اطالعات  22612 روزانه
  )5با ضرايب گرايش ( بيوفيزيك- ـ زيست شناسي 1206

    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22613 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  22614 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  22615 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  22616 روزانه
    مرد زن - 13 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  22617 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  22618 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  22620 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  22621 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22619 پرديس خودگردان
  )6با ضرايب گرايش ( يكروبيم شيگرا)يوتكنولوژيب(ـ زيست فناوري1206

  عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي زيست فناوري گرايش صنعت ومحيط زيست  مرد زن - 3 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  22622 روزانه
    مرد زن - 6 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  22623 روزانه
  گرايش ميكروبي  مرد زن - 10  دانشگاه اصفهان  22624 روزانه
  گرايش ميكروبي  - زن 11 -  )س(دانشگاه الزهرا  22625 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  22626 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  22627 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  22628 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميكروبي  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  22629 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  22630 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22631 روزانه
-محـل تحصـيل تهـران   -عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي بيوتكنولوژي مولكـولي   مرد  زن  -  9  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22632  روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  22633 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  22634 روزانه

    مرد زن - 15 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  22635 نوبت دوم
  گرايش ميكروبي  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  22636 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  22637 نوبت دوم
  دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصيل   مرد زن - 5  دانشگاه تهران  22638 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه سمنان  22639 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميكروبي  مرد زن - 1  دانشگاه شاهد  22640 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22641 نوبت دوم
-محـل تحصـيل تهـران   -فارغ التحصيلي بيوتكنولوژي مولكـولي عنوان رشته ومدرك  مرد  زن  -  9  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  22642  نوبت دوم

  شرايط درانتهاي دفترچه
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  22643 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  22644 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22645 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22646 پيام نور
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  22647 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش  22648 غيرانتفاعي

  )7با ضرايب گرايش ( ـ زيست فناوري دريا1206
    مرد زن - 4 فارس بوشهردانشگاه خليج   22649 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  22650 روزانه

    مرد زن - 1 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  22651 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش ( ـ آماررياضي1207

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8  دانشگاه اصفهان  22652 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  22653 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  22654 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه بيرجند  22655 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   22656 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  22657 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22658 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  22659 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22660 روزانه
    مرد زن - 9 فارس بوشهردانشگاه خليج   22661 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  22662 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه رازي كرمانشاه  22663 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زنجان  22664 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  22665 روزانه
    مرد زن - 11 ـ زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان  22666 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  22667 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  22668 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22669 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22670 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه شهيد بهشتي  22671 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22672 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه شيراز  22673 روزانه
    - زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  22674 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  22675 روزانه
  در زمينه سريهاي زماني  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22676 روزانه
  در زمينه فرايندهاي تصادفي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22677 روزانه
  در زمينه استنباط آماري  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  22678 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بيرجند  22679 روزانه
    - زن - 7  طباطباييدانشگاه عالمه   22680 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  22681 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  22682 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه فردوسي مشهد  22683 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  22684 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22685 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه گيالن ـ رشت  22686 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  22687 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22688 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22689 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22690 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22691 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه ياسوج  22692 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22693 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22694 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22695 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  22696 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  22697 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22698 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  22699 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  22701 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22702 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  22703 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  22704 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  22705 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22706 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  22707 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  22708 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22709 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22710 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  22711 نوبت دوم

    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22712 دومنوبت
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  22713 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  22714 نوبت دوم
  در زمينه سريهاي زماني  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  22715 نوبت دوم
  در زمينه فرايندهاي تصادفي  مرد زن - 1  اميركبيردانشگاه صنعتي   22716 نوبت دوم
  در زمينه استنباط آماري  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22717 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بيرجند  22718 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  22719 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  عالمه طباطبايي دانشگاه  22720 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  22721 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  22722 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22723 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22724 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22725 دومنوبت
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  22726 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22727 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22728 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   22729 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   22730 پيام نور
    مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق  22731 پيام نور
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  )1با ضرايب گرايش (ـ آماررياضي 1207ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   22732 پيام نور
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22733 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22734 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22735 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22736 پيام نور
    مرد زن - 15 ينورابادممسندانشگاه پيام نور مركز   22737 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 ينورابادممسندانشگاه پيام نور مركز   22738 پيام نور
    مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   22739 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   22740 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  22741 غيرانتفاعي
  عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي آمار  مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  22742 غيرانتفاعي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   22743 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   22744 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  22700 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  22745 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22746 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپردمحل تحصيل   مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  22747 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 آباد لرستان ـ خرمدانشگاه   23838 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  22748 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( )اكچواري(ـ آماربيمه 1207
    مرد زن - 11  دانشگاه شهيد بهشتي  22749 روزانه

  )2با ضرايب گرايش ( ـ علوم محاسبات وبرنامه ريزي بيمه1207
  اكو مهيب يموسسه آموزش عال ليمحل تحص-يسيآموزش به زبان انگل  - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  22750 روزانه
  اكو مهيب يموسسه آموزش عال ليمحل تحص-يسيانگلآموزش به زبان   مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  22751 روزانه

آموزش وهيش-اكو مهيب يموسسه آموزش عال ليمحل تحص-يسيآموزش به زبان انگل  -  زن  -  10  دانشگاه عالمه طباطبايي  22752  نوبت دوم
  محور

 محور آموزش وهيش-اكو مهيب يآموزش عال موسسه ليتحص محل-يسيانگل زبان به آموزش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  22753 نوبت دوم
  يسيآموزش به زبان انگل-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  22754 پرديس خودگردان
  يسيآموزش به زبان انگل-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  22755 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ آماراقتصادي واجتماعي1207
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22756 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه شهيد بهشتي  22757 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22758 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  22759 روزانه
    مرد - - 7  عالمه طباطباييدانشگاه   22760 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  22761 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22762 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  22763 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  22764 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  22765 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ رياضي محض1208
  گرايش جبرزمينه تخصصي رمزنگاري  - زن - 4 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار  22766 روزانه
  گرايش جبرزمينه تخصصي گراف  - زن - 4 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار  22767 روزانه
  گرايش آناليز  - زن - 8 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار  22768 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22769 روزانه
 درزمينه نظريه گروهها  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22770 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  22771 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  22772 روزانه
  هندسه شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  22773 روزانه
  گرايش توپولوژي  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  22774 روزانه
  ديدرزمينه مترو  مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  22775 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 10  دانشگاه اروميه  22776 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 11  دانشگاه اروميه  22777 روزانه
  )درزمينه جبر لي(گرايش جبر  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22778 روزانه
  گرايش هندسه توپولوژي  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  22779 روزانه
  )درزمينه تابعي(گرايش آناليز  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  22780 روزانه
  )درزمينه هارمونيك(گرايش آناليز  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  22781 روزانه
  )درزمينه نظريه گروه ها(گرايش جبر  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  22782 روزانه
  )درزمينه نظريه نمايش جبرها(گرايش جبر  مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  22783 روزانه
  يكيناميد يهاستميس-زيآنال شيگرا  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  22784 روزانه
 ييجابجا-جبر  شيگرا  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  22785 روزانه
  گروهها هينظر-جبر  شيگرا  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  22786 روزانه
  محض زمينه گراف ياضير  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  22787 روزانه
  يتوپولوژ-هندسه  شيگرا  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  22788 روزانه
 ياضير زيآنال شيگرا  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  22789 روزانه
  گرايش آناليز رياضي-شيوه آموزش محور  - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  22790 روزانه
  سيستم هاي ديناميكي-گرايش آناليز-شيوه آموزش محور-  - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  22791 روزانه
  ييجابجا-جبر  شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  22792 روزانه
  گروهها هينظر -جبر شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  22793 روزانه
  يتوپولوژ-هندسه  شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  22794 روزانه
 گرايش آناليز رياضي  مرد زن - 10 اله بروجردي ـ بروجرد دانشگاه آيت  22795 روزانه
  )يكيناميد يستمهايس نهينامه درزمانيپا(گرايش هندسه  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  22796 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  22797 روزانه
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  22798 روزانه
  آموزش محور وهيش-)يكيناميد يستمهايس نهينامه درزمانيپا(گرايش هندسه  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  22799 روزانه
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  22800 روزانه
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  22801 روزانه
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محل كد   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  هندسه شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه بجنورد  22802 روزانه
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه بجنورد  22803 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 8  دانشگاه بجنورد  22804 روزانه
  شيوه آموزش محور-گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  22805 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 6  دانشگاه بناب  22806 روزانه
  هندسه شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه بناب  22807 روزانه
  گرايش آناليز  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22808 روزانه
  هندسه شيگرا  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22809 روزانه
  گرايش جبر  - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22810 روزانه
  گرايش آناليز  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22811 روزانه
  هندسه شيگرا  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22812 روزانه
  گرايش جبر  مرد - - 6 بوعلي سينا ـ همدان دانشگاه  22813 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 6  دانشگاه بيرجند  22814 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  22815 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 14  دانشگاه بيرجند  22816 روزانه
  هندسه شيگرا  مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22817 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22818 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  22819 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  22820 روزانه
  يزمينه جبر ل  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22821 روزانه
  منطق نهيزم  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  22822 روزانه
  )ييجبرجابجانهيدرزم(جبر شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  22823 روزانه
  )درزمينه نظريه گروه ها(گرايش جبر  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  22824 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 11  دانشگاه تبريز  22825 روزانه
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  22826 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 13 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  22827 روزانه
  )درزمينه غيرجابجايي(گرايش جبر  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22828 روزانه
  )درزمينه منطق رياضي(گرايش جبر  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22829 روزانه
  )درزمينه نظريه گروهها(گرايش جبر  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  22830 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  22831 روزانه
  )ليفرانسيهندسه دنهيدرزم(هندسه شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  22832 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 10  دانشگاه تفرش  22833 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه تهران  22834 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  22835 روزانه
 گرايش جبروتوپولوژي  مرد زن - 11 سبزواري ـ سبزواردانشگاه حكيم   22836 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 6 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22837 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  22838 روزانه
  تهران ليمحل تحص-گروهها و گراف هينظر شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  22839 روزانه
  تهران ليمحل تحص-ييگرايش جبرجابجا  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  22840 روزانه
  تهران ليمحل تحص-گرايش آناليز  مرد زن - 14  دانشگاه خوارزمي تهران  22841 روزانه
  جبر نهينامه در زم انيپا  مرد زن - 6  دانشگاه دامغان  22842 روزانه
  باتيوترك ياضيمنطق ر نهينامه درزم انيپا  مرد زن - 10  دامغاندانشگاه   22843 روزانه
 ياضيزريگرايش آنال  مرد زن - 10  دانشگاه دامغان  22844 روزانه
  و هندسه يتوپولوژ نهينامه در زم انيپا  مرد زن - 11  دانشگاه دامغان  22845 روزانه
  يجبر محاسبات نهينامه درزم انيپا  مرد زن - 12  دانشگاه دامغان  22846 روزانه
  در زمينه نظريه كدگذاري  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  22847 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 7  دانشگاه رازي كرمانشاه  22848 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 14  دانشگاه رازي كرمانشاه  22849 روزانه
  اعداد هينظر نهيزم  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  22850 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  22851 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  22852 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  22853 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  22854 روزانه
  جبرگرايش   مرد زن - 8  دانشگاه سمنان  22855 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  22856 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22857 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 9 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22858 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  22859 روزانه
  دفترچه يدرانتهاطيشرا-زيآنال شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  22860 روزانه
  دفترچه يدرانتهاطيشرا-هندسه شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  22861 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-جبر شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  22862 روزانه
  هندسه  مرد زن - 4  شاهروددانشگاه   22863 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  22864 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  22865 روزانه
  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  22866 روزانه
  آموزش محورشيوه -گرايش جبر  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  22867 روزانه
  آموزش محور وهيش-هندسه  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  22868 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  22869 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  22870 روزانه
  گرايش آناليز-شيوه آموزش محور  مرد زن - 11  دانشگاه شهركرد  22871 روزانه
  جبر شيگرا-شيوه آموزش محور  مرد زن - 12  دانشگاه شهركرد  22872 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 14 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22873 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22874 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 25 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22875 روزانه
  آموزش محور وهيش-جبر  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  22876 روزانه
 منطق يپژوهش نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  22877 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  22878 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  22879 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 9  دانشگاه شهيد بهشتي  22880 روزانه
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كد محل   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش آناليز  مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22881 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22882 روزانه
  گرايش توپولوژي  مرد زن - 14 دانشگاه شهيد چمران اهواز  22883 روزانه
 زمينه جبر تركيبياتي  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22884 روزانه
  زمينه نظريه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 3 آذربايجان ـ تبريزدانشگاه شهيد مدني   22885 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22886 روزانه
  زمينه تركيبيات  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22887 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22888 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  22889 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  22890 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  22891 روزانه
  گرايش هندسه-  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  22892 روزانه
  گرايش آناليز-  - زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  22893 روزانه
  گرايش جبر-  - زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  22894 روزانه
  گرايش هندسه-  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  22895 روزانه
  گرايش آناليز-  مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  22896 روزانه
  گرايش جبر-  مرد - - 6  صنعتي اصفهاندانشگاه   22897 روزانه
  )درزمينه منطق(گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  22898 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  22899 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  22900 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 6  اميركبيردانشگاه صنعتي   22901 روزانه
 جبر يتخصص نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  22902 روزانه
  و هندسهزيآنال يتخصص نهيزم  مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي بابل  22903 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22904 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22905 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 17 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22906 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22907 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22908 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه صنعتي شريف  22909 روزانه
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  22910 روزانه
  ـ شيوه آموزش محور زيآنال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  23839 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  22911 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  22912 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 7 دانشگاه علم و صنعت ايران  22913 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  22914 روزانه
  يكيناميد يستمهايهندسه زمينه س شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22915 روزانه
  )يجبر يدرزمينه توپولوژ(هندسه شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  22916 روزانه
 كيزهارمونيزمينه آنال  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  22917 روزانه
 زمينه نظريه گروهها  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  22918 روزانه
  يجبرباتيزمينه گراف وترك  مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  22919 روزانه
  يتابع زيزمينه آنال  مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  22920 روزانه
 كيهارمون زيزمينه آنال  - زن - 5  دانشگاه قم  22921 روزانه
  جبر شيگرا  - زن - 5  دانشگاه قم  22922 روزانه
  هندسه شيگرا-  - زن - 5  دانشگاه قم  22923 روزانه
 كيارگود هيزمينه نظر  مرد - - 3  دانشگاه قم  22924 روزانه
 كيهارمون زيزمينه آنال  مرد - - 5  دانشگاه قم  22925 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه كاشان  22926 روزانه
  )يو كاربرد آن در رمزنگار يضويب ياعداد، خم ها يجبر هينظر(گرايش جبر  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22927 روزانه
  )و حلقه و مدول ييجبر جابجا(جبر  شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  22928 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  22929 روزانه
  )كد هيگروه، گراف، نظر(جبر  شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  22930 روزانه
  يتوپولوژ شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  22931 روزانه
 ياضيگرايش آناليز ر  مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  22932 روزانه
  )يجبر خط-ييجبرناجابجا-ييجبرجابجا-گروه ها هينظر(گرايش جبر  مرد زن - 11  دانشگاه كردستان  22933 روزانه
  نفر1نفر،گرايش هندسه وگراف 3نفر،زمينه فازي 3آناليز  نفر،گرايش3گرايش جبر   مرد زن - 10  دانشگاه گلستان ـ گرگان  22934 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  22935 روزانه
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  22936 روزانه
  يتوپولوژ-هندسه شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه گيالن ـ رشت  22937 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه گيالن ـ رشت  22938 روزانه
    - زن - 8 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22939 روزانه
    مرد - 8 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  22940 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22941 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22942 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 9 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  22943 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22944 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22945 روزانه
  آناليزگرايش   مرد زن - 15 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  22946 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 4  دانشگاه مراغه  22947 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 13  دانشگاه مراغه  22948 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 16  دانشگاه مراغه  22949 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  22950 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 14  دانشگاه نيشابور  22951 روزانه
  يكيناميد يستمهايس يپژوهش نهيزم  مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  22952 روزانه
 هندسه يپژوهش نهيزم  مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  22953 روزانه
 زيآنال: يپژوهش نهيزم  مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  22954 روزانه
 جبر: يپژوهش نهيزم  مرد زن - 8 هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه   22955 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 7  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  22956 روزانه
  گرايش هندسه  مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22957 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22958 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 28 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  22959 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ رياضي محض 1208ادامه 

كد محل   دوره تحصيلي
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  مرد زن دوم اول
  گرايش جبر  مرد زن - 13  دانشگاه ياسوج  22960 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 17  دانشگاه ياسوج  22961 روزانه
  گرايش هندسه توپولوژي  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  22962 روزانه
  گرايش آناليز  مرد زن - 8  دانشگاه يزد  22963 روزانه
  گرايش جبر  مرد زن - 12  دانشگاه يزد  22964 روزانه
  آموزش محور وهيش-زيگرايش آنال  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22965 روزانه
  آموزش محور وهيش-يگرايش هندسه وتوپولوژ  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22966 روزانه
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  22967 روزانه
  جبر شيگرا  مرد زن - 6 مجتمع آموزش عالي گنبد  22968 روزانه
    مرد زن - 52 تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجانمركز   22969 روزانه

  گرايش آناليز  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22970 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  22971 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  22972 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  22973 نوبت دوم
  ديدرزمينه مترو  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  22974 نوبت دوم
  گرايش توپولوژي  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  22975 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  22976 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  22977 نوبت دوم
  )درزمينه جبر لي(گرايش جبر  مرد زن - 2  اصفهاندانشگاه   22978 نوبت دوم
  گرايش هندسه توپولوژي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  22979 نوبت دوم
  )درزمينه تابعي(گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22980 نوبت دوم
  )درزمينه هارمونيك(گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22981 نوبت دوم

  )درزمينه نظريه گروه ها(گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22982 دومنوبت
  )درزمينه نظريه نمايش جبرها(گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  22983 نوبت دوم
  ياضير زيآنال شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  22984 نوبت دوم
  يتوپولوژ-هندسه  شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(الزهرادانشگاه   22985 نوبت دوم
  يكيناميد يها ستميس-زيآنال شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  22986 نوبت دوم
  ييجابجا -جبر  شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 5  )س(دانشگاه الزهرا  22987 نوبت دوم
  گروهها هينظر-جبر  شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 5  )س(الزهرادانشگاه   22988 نوبت دوم
 گرايش آناليز رياضي  مرد زن - 5 اله بروجردي ـ بروجرد دانشگاه آيت  22989 نوبت دوم
  )يكيناميد يستمهايس نهينامه درزمانيپا(گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  22990 نوبت دوم
  جبر شيگرا  مرد زن - 2  ايالمدانشگاه   22991 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  22992 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-)يكيناميد يستمهايس نهينامه درزمانيپا(گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  22993 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  22994 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  22995 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  22996 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه بناب  22997 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه بناب  22998 نوبت دوم
  گرايش آناليز  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  22999 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23000 نوبت دوم
  گرايش جبر  - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23001 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23002 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23003 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23004 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  23005 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  23006 نوبت دوم
  جبر شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه بيرجند  23007 نوبت دوم
  جبر شيگرا  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  23008 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  23009 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  23010 نوبت دوم
  يزمينه جبر ل  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23011 نوبت دوم
  منطق نهيزم  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23012 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23013 نوبت دوم
  )ييجبرجابجانهيدرزم(جبر شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  23014 نوبت دوم
  )گروه ها هينظرنهيدرزم(گرايش جبر  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  23015 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  23016 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  23023 نوبت دوم
    مرد زن - 7 شهيد رجايي تهراندانشگاه تربيت دبير   23024 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  23025 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 3 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23026 نوبت دوم
 گرايش جبروتوپولوژي  مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23027 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص-ييجبر جابجا شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه خوارزمي تهران  23028 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص-زيآنال شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه خوارزمي تهران  23029 نوبت دوم
  جبر نهينامه در زم انيپا  مرد زن - 3  دانشگاه دامغان  23030 نوبت دوم
  يجبر محاسبات نهينامه درزم انيپا  مرد زن - 3  دانشگاه دامغان  23031 نوبت دوم
  و هندسه يتوپولوژ نهينامه در زم انيپا  مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  23032 نوبت دوم
  باتيوترك ياضيمنطق ر نهينامه درزم انيپا  مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  23033 نوبت دوم
 ياضيزريگرايش آنال  مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  23034 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  23035 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  23036 نوبت دوم
  اعداد هينظر نهيزم  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  23037 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  23038 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  23039 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  23040 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  23041 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  23042 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  23043 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   23044 نوبت دوم
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  مرد زن دوم اول
  گرايش جبر  مرد زن - 3 بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و   23045 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23046 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتهاطيشرا-زيآنال شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23047 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-جبر شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23048 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتهاطيشرا-هندسه شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23049 نوبت دوم
  هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  23050 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  23051 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  23052 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  23053 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23054 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-هندسه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23055 نوبت دوم
  جبر شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  23056 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  23057 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23058 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23059 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23060 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-جبر  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23061 نوبت دوم
 زمينه جبر تركيبياتي  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23062 نوبت دوم
  زمينه نظريه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23063 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23064 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23065 نوبت دوم
  زمينه تركيبيات  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23066 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 4 تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ  23067 نوبت دوم
  گرايش آناليز-  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23068 نوبت دوم
  گرايش جبر  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23069 نوبت دوم
  گرايش هندسه-  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23070 نوبت دوم
  گرايش آناليز-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23071 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23072 نوبت دوم
  گرايش هندسه-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23073 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  23074 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  23075 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  23076 نوبت دوم
  )درزمينه منطق(گرايش جبر  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23077 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23078 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23079 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  23080 نوبت دوم
 جبر يتخصص نهيزم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  23081 نوبت دوم
  و هندسهزيآنال يتخصص نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  23082 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23083 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23084 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23085 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-هندسه شيگرا  مرد زن - 1 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   23086 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23087 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23088 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 6 صنعتي سهند تبريز دانشگاه  23089 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  23090 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  23091 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  23092 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  23093 نوبت دوم
  )يجبر يدرزمينه توپولوژ(هندسه شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23094 نوبت دوم
  )يكيناميد يستمهايدرزمينه س(هندسه شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23095 نوبت دوم
 كيزهارمونيزمينه آنال  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  23096 نوبت دوم
 زمينه نظريه گروهها  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  23097 نوبت دوم
  يجبرباتيزمينه گراف وترك  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23098 نوبت دوم
  يتابع زيزمينه آنال  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  23099 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  - زن - 2  دانشگاه قم  23100 نوبت دوم
  جبر شيگرا   - زن - 3  دانشگاه قم  23101 نوبت دوم
 كيارگود هيزمينه نظر  مرد - - 2  دانشگاه قم  23102 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2  دانشگاه كاشان  23103 نوبت دوم
  )يو كاربرد آن در رمزنگار يضويب ياعداد، خم ها يجبر هينظر(گرايش جبر  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  23104 نوبت دوم
  )و حلقه و مدول ييجبر جابجا(جبر  شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  23105 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  23106 نوبت دوم
  )كد هيگروه، گراف، نظر(جبر  شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  23107 نوبت دوم
  نفر1نفر،گرايش هندسه وگراف 1نفر،زمينه فازي 1نفر،گرايش آناليز 1گرايش جبر   مرد زن - 4  گلستان ـ گرگان دانشگاه  23108 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23109 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23110 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 4 مازندران ـ بابلسردانشگاه   23111 نوبت دوم
  گرايش هندسه  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23112 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23113 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 7 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23114 نوبت دوم

  گرايش هندسه  مرد زن - 1  دانشگاه مراغه  23115 دومنوبت
  گرايش آناليز  مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  23116 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  23117 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  23118 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 7  دانشگاه نيشابور  23119 نوبت دوم

  يكيناميد يستمهايس يپژوهش نهيزم  مرد زن - 1 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23120 دومنوبت
 هندسه يپژوهش نهيزم  مرد زن - 1 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23121 نوبت دوم
 زيآنال: يپژوهش نهيزم  مرد زن - 1 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23122 نوبت دوم
 جبر: يپژوهش نهيزم  مرد زن - 2 هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه   23123 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (ـ رياضي محض 1208ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش آناليز  مرد زن - 3  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر  23124 نوبت دوم
  هندسه شيگرا  مرد زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23125 نوبت دوم
  جبر شيگرا  مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23126 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 14 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23127 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 7  ياسوجدانشگاه   23128 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  23129 نوبت دوم
  گرايش هندسه توپولوژي  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  23130 نوبت دوم
  گرايش آناليز  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23131 نوبت دوم
  گرايش جبر  مرد زن - 9  دانشگاه يزد  23132 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-زيگرايش آنال  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23133 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يگرايش هندسه وتوپولوژ  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23134 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23135 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه-ديزمينه مترو  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23136 نيمه حضوري
  دانشگاه يحضور مهين يمركزآموزشها ليمحل تحص-گرايش توپولوژي  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23137 نيمه حضوري
  هيدانشگاه اروم يحضور مهين يمركزآموزشها ليمحل تحص-هندسه شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23138 نيمه حضوري
  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه-گرايش جبر  مرد زن - 16  دانشگاه اروميه  23139 نيمه حضوري
  دانشگاه يحضور مهين يمركزآموزشها ليمحل تحص-گرايش آناليز  مرد زن - 20  دانشگاه اروميه  23140 نيمه حضوري
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   23141 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 اردكاندانشگاه پيام نور مركز   23142 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 اسكودانشگاه پيام نور مركز   23143 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 اسكودانشگاه پيام نور مركز   23144 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23145 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23146 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   23147 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   23148 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 بستان اباددانشگاه پيام نور مركز   23149 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 بستان اباددانشگاه پيام نور مركز   23150 پيام نور
  هندسه شيگرا  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23151 پيام نور
  شيوه آموزش محور-هندسه شيگرا  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23152 پيام نور
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23153 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23154 پيام نور
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23155 پيام نور
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23156 پيام نور
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   23157 پيام نور
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 خرم اباددانشگاه پيام نور مركز   23158 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   23159 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   23160 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   23161 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 زنجاندانشگاه پيام نور مركز   23162 پيام نور
  گرايش جبر  مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   23163 پيام نور
  آموزش محور وهيش-گرايش جبر  مرد زن - 15 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   23164 پيام نور
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23165 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23166 پيام نور
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23167 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23168 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   23169 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 فريماندانشگاه پيام نور مركز   23170 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   23171 پيام نور
  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   23172 پيام نور
  گرايش جبر  مرد زن - 15 گنبدكاووسدانشگاه پيام نور مركز   23173 پيام نور
  گرايش جبر-شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 گنبدكاووسدانشگاه پيام نور مركز   23174 پيام نور
  زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23175 پيام نور
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23176 پيام نور
  آموزش محور وهيش-زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23177 پيام نور

  آموزش محور وهيش-جبر شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23178 نورپيام
  جبر شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   23179 پيام نور
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 15 مهريزدانشگاه پيام نور مركز   23180 پيام نور
 گرايشهاي آناليزوجبر  مرد زن - 15 مشهد-غيرانتفاعي خيامموسسه   23181 غيرانتفاعي
  گرايشهاي آناليز،رياضي،جبروهندسه  مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  23182 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23183 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 بابلدانشگاه پيام نور مركز   23184 مجازي
  شيوه آموزش محور-هندسه شيگرا  مرد زن - 10 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23185 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23186 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 شهركرددانشگاه پيام نور مركز   23187 مجازي
  شيوه آموزش محور-زيآنال شيگرا  مرد زن - 10 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23188 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23189 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 فريماندانشگاه پيام نور مركز   23190 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 كرماندانشگاه پيام نور مركز   23191 مجازي
  شيوه آموزش محور-زيآنال شيگرا  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23192 مجازي
  شيوه آموزش محور-جبر شيگرا  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23193 مجازي

  زيآنال شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23194 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص يزمينه جبر ل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23017 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمنطق محل تحص نهيزم  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23018 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش آناليز محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23019 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص) گروه ها درزمينه نظريه(گرايش جبر  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23020 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص) ييجبرجابجانهيدرزم(جبر شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23021 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليهندسه محل تحص شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23022 پرديس خودگردان

ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  23195 خودگردانپرديس  واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي
  زيآنال-آزادارس
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  )1با ضرايب گرايش (ـ رياضي محض 1208ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  23196 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  جبر-آزادارس
  آناليزگرايش -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  23197 پرديس خودگردان
  گرايش جبر-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  23198 پرديس خودگردان
  گرايش آناليز-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه رازي كرمانشاه  23199 پرديس خودگردان
  گرايش آناليز-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  23200 پرديس خودگردان
  گرايش جبر-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  23201 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23202 پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  23203 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  23204 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  23205 پرديس خودگردان

  زيآنال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - - 7  دانشگاه قم  23206 خودگردانپرديس
  زيآنال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - - 8  دانشگاه قم  23207 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  23208 پرديس خودگردان
  هندسه شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 1 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23209 پرديس خودگردان
  جبر شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23210 پرديس خودگردان

  زيآنال شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23211 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23212 پرديس خودگردان
  گرايش جبر-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23213 پرديس خودگردان
  زيآنال شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23214 پرديس خودگردان
  آناليزگرايش -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  23215 پرديس خودگردان
  گرايش جبر-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  23216 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ساختارهاي جبرمنطقي- ـ محاسبات نرم1208
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23217 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  23218 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23219 روزانه

    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23220 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23221 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ رياضي كاربردي1208
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23222 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 3  دانشگاه اراك  23223 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  23224 روزانه
 گرايش آناليز عددي  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23225 روزانه
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23226 روزانه
  زمينه كدگذاري و گراف و تركيبات  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  23227 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  23228 روزانه
  معادالت يحل عدد-يعدد زيآنال شيگرا  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  23229 روزانه
  يعدد زيآنال  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  23230 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  23231 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  23232 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه بناب  23233 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23234 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23235 روزانه
 يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه بيرجند  23236 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  23237 روزانه
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  23238 روزانه
  اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23239 روزانه
  زمينه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  23240 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  23241 روزانه
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  23242 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 9 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23243 روزانه
اتياضـ ير نـه يدر زم.(درج خواهـد شـد   يليدر مـدرك تحصـ  يعـدد  زيآنال شيگرا  مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت مدرس  23244  روزانه

  )يستيز
  )يمال اتياضير نهيدر زم.(درج خواهد شد يليدر مدرك تحصيعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  23245 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  23246 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4  دانشگاه تفرش  23247 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تفرش  23248 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  23249 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 10 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  23250 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 9 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23251 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 14 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23252 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 5 دانشگاه خليج فارس بوشهر  23253 روزانه
  تهران ليمحل تحص-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  23254 روزانه
  تهران ليمحل تحص-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  23255 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 7  دانشگاه دامغان  23256 روزانه
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 11  دانشگاه دامغان  23257 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  23258 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  23259 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  23260 روزانه
  در زمينه معادالت  مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  23261 روزانه
  اتيبيزمينه گراف وترك  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  23262 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  23263 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  23264 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23265 روزانه
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23266 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23267 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  23268 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 9  شاهددانشگاه   23269 روزانه
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كد محل   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  23270 روزانه
  باتيگراف وترك نهيدرزم  مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  23271 روزانه
 يزعدديگرايش آنال  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  23272 روزانه
  شيوه آموزش محور-اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  23273 روزانه
  شيوه آموزش محور-باتيگراف وترك نهيدرزم  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  23274 روزانه
  شيوه آموزش محور-يزعدديگرايش آنال  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  23275 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  23276 روزانه
  در زمينه كد گذاري،گراف و شبكه  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  23277 روزانه
  در زمينه معادالت ديفرانسيل و كنترل بهين  مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  23278 روزانه
  ) در زمينه كد گذاري، گراف و شبكه(شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  23279 روزانه
  )بهيندر زمينه معادالت ديفرانسيل و كنترل (شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  23280 روزانه
  گرايش آناليزعددي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  23281 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23282 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23283 روزانه
  يزعدديآنال شيگرا-آموزش محور وهيش  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23284 روزانه
  يزعدديآنال يپژوهش نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  23285 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23286 روزانه
  زمينه تحليل پوششي داده ها  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23287 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23288 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23289 روزانه
  يزمينه فاز  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  23290 روزانه
  معادالت ديفرانسيلزمينه   مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  23291 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  23292 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  23293 روزانه
 گرايش آناليزعددي-  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  23294 روزانه
  دستگاههاي ديناميكي نهيدرزم  - زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  23295 روزانه
  تركيبيات وگراف  نهيزم-  - زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  23296 روزانه
 گرايش آناليزعددي-  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  23297 روزانه
  دستگاههاي ديناميكي  نهيزم  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  23298 روزانه
  تركيبيات وگراف نهيزم  مرد - - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  23299 روزانه
  آناليز عددي و زمينه كنترل بهينه  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23300 روزانه
  درزمينه نظريه كدگذاري  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23301 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23302 روزانه
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  23303 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  23304 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  23306 روزانه
  تحقيق درعمليات گرايش  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23307 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23308 روزانه
  زمينه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  23309 روزانه
 يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  23310 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 7 صنعتي سهند تبريز دانشگاه  23311 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  23312 روزانه
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شيراز  23313 روزانه
  ليفرانسيزمينه معادالت د  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  23314 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 9  شيرازدانشگاه صنعتي   23315 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  23840 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  23316 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  23317 روزانه
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  23318 روزانه
  گراف هيزمينه نظر  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23319 روزانه
  زمينه كنترل و بهينه سازي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23320 روزانه
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23321 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  23322 روزانه
 يزعدديآنال شيگرا-  - زن - 5  دانشگاه قم  23323 روزانه
  اتيدرعمل قيتحق شيگرا  - زن - 5  دانشگاه قم  23324 روزانه
  تحقيق درعمليات شيگرا-  مرد - - 5  دانشگاه قم  23325 روزانه
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه كاشان  23326 روزانه
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه كردستان  23327 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه گيالن ـ رشت  23328 روزانه
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 9  دانشگاه گيالن ـ رشت  23329 روزانه
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه گيالن ـ رشت  23330 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 9  دانشگاه گيالن ـ رشت  23331 روزانه
  آموزش محور وهيش-اتيدر عمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 14  دانشگاه گيالن ـ رشت  23332 روزانه
  آموزش محور وهيش-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  23333 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23334 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23335 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23336 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23337 روزانه
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 7 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23338 روزانه
 يزعدديگرايش آنال  مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23339 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23340 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 13  دانشگاه مراغه  23341 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 12  دانشگاه مالير  23342 روزانه
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23343 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  23344 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  23345 روزانه
    مرد زن - 12 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  23346 روزانه

  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23347 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  23348 نوبت دوم
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كد محل   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  23349 نوبت دوم
 گرايش آناليز عددي  مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  23350 نوبت دوم
  زمينه كدگذاري و گراف و تركيبات  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23351 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23352 نوبت دوم
  يعدد زيآنال شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  23353 نوبت دوم
  معادالت يحل عدد- يعدد زيآنال شيگرا-آموزش محور وهيش  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  23354 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  23355 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه بناب  23356 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23357 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23358 نوبت دوم
  اتيدرعمل قيتحق  مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  23359 نوبت دوم
 يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  23360 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  23361 نوبت دوم
  اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  23362 نوبت دوم
  زمينه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  23363 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  23364 نوبت دوم
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  23368 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23369 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  23370 نوبت دوم

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23371 دومنوبت
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 3 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23372 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  23373 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  23374 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص - اتيدر عمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  23375 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 3  دانشگاه دامغان  23376 نوبت دوم
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  23377 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1  كرمانشاه دانشگاه رازي  23378 نوبت دوم
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  23379 نوبت دوم
  در زمينه معادالت  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  23380 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  23381 نوبت دوم
  اتيبيگراف وتركزمينه   مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  23382 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  23383 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  23384 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23385 نوبت دوم
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 2 ـ زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان  23386 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23387 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23388 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  23389 نوبت دوم
  باتيگراف و ترك نهيدرزم  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23390 نوبت دوم
  اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23391 نوبت دوم
 يزعدديگرايش آنال  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  23392 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-اتيدرعمل قيگرايش تحق  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  23393 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-باتيگراف وترك نهيدرزم  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23394 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-يزعدديگرايش آنال  مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  23395 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  23396 نوبت دوم
  در زمينه كد گذاري،گراف و شبكه  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  23397 نوبت دوم
  در زمينه معادالت ديفرانسيل و كنترل بهين  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  23398 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23399 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2 باهنر كرماندانشگاه شهيد   23400 نوبت دوم
  زمينه تحليل پوششي داده ها  مرد زن - 1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23401 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23402 نوبت دوم
 گرايش آناليز عددي  مرد زن - 4 ـ تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان  23403 نوبت دوم
  دستگاههاي ديناميكي نهيدرزم  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23404 نوبت دوم
  تركيبيات وگراف نهيزم  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23405 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي-  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23406 نوبت دوم
  تركيبيات و گراف نهيزم  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23407 نوبت دوم
  دستگاههاي ديناميكي نهيزم  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23408 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23409 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-آناليزعدديگرايش   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  23410 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-دستگاههاي ديناميكي نهيزم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  23411 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-تركيبيات وگراف نهيدرزم  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  23412 نوبت دوم
  آناليز عددي و زمينه كنترل بهينه  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23413 نوبت دوم
  درزمينه نظريه كدگذاري  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23414 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23415 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23416 نوبت دوم
 گرايش رياضي فيزيك  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23417 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  23419 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23420 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23421 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23422 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23423 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2 تبريزدانشگاه صنعتي سهند   23424 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  23425 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  23426 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  23427 نوبت دوم
  گراف هيزمينه نظر  مرد زن - 1  فردوسي مشهددانشگاه   23428 نوبت دوم
  زمينه كنترل  و بهينه سازي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23429 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23430 نوبت دوم
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كد محل   دوره تحصيلي
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23431 نوبت دوم
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  23432 نوبت دوم
    مرد زن - 1 بابلسر دانشگاه مازندران ـ  23433 نوبت دوم
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 1 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23434 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23435 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23436 نوبت دوم
 گرايش آناليزعددي  مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  23437 نوبت دوم
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه مالير  23438 نوبت دوم
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 5 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  23439 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  23440 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23441 نوبت دوم
    مرد زن - 1 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  23442 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه-گرايش آناليزعددي  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23443 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   23444 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اردبيلدانشگاه پيام نور مركز   23445 پيام نور
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   23446 پيام نور
  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15 بيرجنددانشگاه پيام نور مركز   23447 پيام نور
 زعددييآنال شيگرا  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23448 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23449 پيام نور
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23450 پيام نور
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23451 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23452 پيام نور
  آموزش محور وهيش-اتيدر عمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23453 پيام نور
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   23454 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 زرين شهردانشگاه پيام نور مركز   23455 پيام نور
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23456 پيام نور

  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23457 نورپيام
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   23458 پيام نور
  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15 گناباددانشگاه پيام نور مركز   23459 پيام نور
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23460 پيام نور
  آموزش محور وهيش-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23461 پيام نور
 يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   23462 پيام نور
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   23463 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   23464 پيام نور
  آموزش محور وهيش-تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 15 نيشابوردانشگاه پيام نور مركز   23465 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  23466 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  23467 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي انديشمند الهيجان  23468 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي توس   23469 غيرانتفاعي
  گرايش آناليزعددي وزمينه معادالت ديفرانسيل  مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  23470 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سلمان   23471 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  23472 غيرانتفاعي
  شيوه آموزش محور-يزعدديآنال شيگرا  مرد زن - 10 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23473 مجازي
  آموزش محور وهيش-يعدد زيآنال شيگرا  مرد زن - 10 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23474 مجازي
  محورشيوه آموزش -اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 10 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   23475 مجازي
  شيوه آموزش محور-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 10 گناباددانشگاه پيام نور مركز   23476 مجازي
  شيوه آموزش محور-اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 10 مشهددانشگاه پيام نور مركز   23477 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه صنعتي اصفهان  23478 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  23479 مجازي
  دفترجه يدر انتها طيشرا-شهرنيشاه-اجرا اصفهان  مرد زن - 30 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  23480 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه گيالن ـ رشت  23481 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليزمينه معادالت ديفرانسيل محل تحص  مرد زن - 15  تبريزدانشگاه   23365 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش آناليزعددي محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23366 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص اتيدرعمل قيتحق شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23367 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  23482 پرديس خودگردان
  گرايش تحقيق درعمليات-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  23483 پرديس خودگردان
  اتيبيزمينه گراف وترك-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  23484 پرديس خودگردان
  گرايش آناليزعددي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  23485 پرديس خودگردان
  درعمليات گرايش تحقيق-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  23486 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23487 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  23488 پرديس خودگردان
  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  23489 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن - 15  دانشگاه قم  23490 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  23491 پرديس خودگردان
  اتيدرعمل قيتحق-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23492 پرديس خودگردان
  يعدد زيآنال شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23493 پرديس خودگردان
  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23494 پرديس خودگردان
  رياضي فيزيك-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23495 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ رمز1208
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل اصفهان شاهين شهر  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  23496 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل اصفهان شاهين شهر  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  23497 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( ـ آموزش رياضي1208

  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23498 روزانه
    مرد زن - 6 شهيد باهنر كرماندانشگاه   23499 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  23500 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23501 روزانه

    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23502 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23503 نوبت دوم
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  )3با ضرايب گرايش (آموزش رياضي ـ 1208ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   23504 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كرماندانشگاه پيام نور مركز   23505 پيام نور

  )4با ضرايب گرايش ( رياضي مالي- ـ رياضي1208
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  23506 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  23507 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  23508 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23509 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  23510 روزانه
    مرد زن - 12 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  23511 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  23512 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  23513 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  23514 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  23515 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23516 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  23517 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  23518 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ علوم كامپيوتر1209
 هوشمند يستمهايس  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  23519 روزانه
 يوتريكامپ يستمهايس  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  23520 روزانه
  يگرايش محاسبات علم  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  23521 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  23522 روزانه
  نامه درزمينه محاسبات علمي انيپا  مرد زن - 5  دانشگاه دامغان  23523 روزانه
  گرايش محاسبات علمي  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  23524 روزانه
  گرايش محاسبات علمي  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23525 روزانه
  هوشمند يها ستميس شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23526 روزانه
 يهوش مصنوع شيگرا  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23527 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه شهيد بهشتي  23528 روزانه
  كامپيوتريگرايش سيستمهاي   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23529 روزانه
  در زمينه بيوانفورماتيك  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23530 روزانه
  گرايش نظريه محاسبات  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23531 روزانه
  گرايش سيستمهاي هوشمند  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  23532 روزانه
ــانظري يمحاســبات علمــ يشــهايباگذرانــدن دروس گرا  مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعتي شريف  23533  روزانه ــازا يكــيمحاســبه در هي ني

  مي شوندليالتحص شهافارغيگرا
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  23534 روزانه
  گرايش محاسبات علمي  مرد زن - 8 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23535 روزانه
  دانشگاه شهيد باهنر كرمانبصورت مشترك با -گرايش سيستمهاي هوشمند  مرد زن - 6 رفسنجانـ ) عج(عصر دانشگاه ولي  23536 روزانه
  محاسبات علمي  مرد زن - 8  دانشگاه يزد  23537 روزانه
  آموزش محوروهيش-يمحاسبات علم  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  23538 روزانه
  گرايش سيستم هاي هوشمند  مرد زن - 9 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  23539 روزانه
  گرايش نظريه محاسبات  مرد زن - 9 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  23540 روزانه

 هوشمند يستمهايس  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  23541 نوبت دوم
 يوتريكامپ يستمهايس  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23542 نوبت دوم
    مرد زن - 4  تهران دانشگاه  23545 نوبت دوم
  يمحاسبات علم نهينامه درزم انيپا  مرد زن - 2  دانشگاه دامغان  23546 نوبت دوم
  يمحاسبات علم شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  23547 نوبت دوم
  گرايش محاسبات علمي  مرد زن - 1 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23548 نوبت دوم
  هوشمند يها ستميس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23549 نوبت دوم
 يهوش مصنوع شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23550 نوبت دوم
  در زمينه بيوانفورماتيك  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23551 نوبت دوم
  گرايش سيستمهاي كامپيوتري  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  23552 نوبت دوم
  هوشمند يستمهايگرايش س  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23553 نوبت دوم
  گرايش نظريه محاسبات  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  23554 نوبت دوم
ــانظري يمحاســبات علمــ يشــهايباگذرانــدن دروس گرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  23555  نوبت دوم ــازا يكــيمحاســبه در هي ني

  مي شوندليالتحص شهافارغيگرا
 آموزش محور وهيش  مرد - - 13  دانشگاه عالمه طباطبايي  23556 نوبت دوم
  يمحاسبات علم شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23557 نوبت دوم
  علميمحاسبات   مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23558 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-يمحاسبات علم  مرد زن - 7  دانشگاه يزد  23559 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  23560 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  23561 غيرانتفاعي
  يبهشت ديدانشگاه شه سيپرد-آموزش محورشيوه   مرد زن - 50  دانشگاه شهيد بهشتي  23562 مجازي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليهوشمند محل تحص يستمهايس  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23543 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحصيوتريكامپ يستمهايس  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23544 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  23563 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  يمحاسبات علم شيگرا-خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  23564 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  بهشتيدانشگاه شهيد   23565 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  23566 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه عالمه طباطبايي  23567 پرديس خودگردان
  گرايش محاسبات علمي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4 مازندران ـ بابلسردانشگاه   23568 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( دانش يومهندس ميتصم هيـ نظر1209
    مرد زن - 14  دانشكده علوم اقتصادي  23569 روزانه
  دانش يومهندس ميعنوان رشته علوم تصم  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  23570 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  23571 روزانه

    مرد زن - 7  دانشكده علوم اقتصادي  23572 نوبت دوم
  دانش يومهندس ميعنوان رشته علوم تصم  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23573 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  23574 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش ( اهييعلوم گ - زيست شناسيـ 1213

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   23575 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 اروميهدانشگاه پيام نور مركز   23576 پيام نور

  )1با ضرايب گرايش ( گياهي يولوژيزيف شيگرا ياهيعلوم گ- يشناس ستيـ ز1213
    مرد زن - 5  دانشگاه اراك  23577 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه اروميه  23578 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  23579 روزانه
    - زن - 8  )س(دانشگاه الزهرا  23580 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23581 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23582 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  23583 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تربيت مدرس  23584 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  23585 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه خوارزمي تهران  23586 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  23587 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  23588 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  23589 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23590 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  23591 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  23592 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23593 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  23594 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23595 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23596 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  23597 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23598 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گلستان ـ گرگان  23599 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  23600 روزانه
    - زن - 5 آباد لرستان ـ خرم دانشگاه  23601 روزانه
    مرد - 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23602 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23603 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  23604 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  23605 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  23606 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  23607 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  23608 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23609 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23610 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  23611 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تربيت مدرس  23613 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23614 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  23615 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه دامغان  23616 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  23617 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  23618 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  23619 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23620 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23621 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23622 نوبت دوم
    مرد زن - 3  ـ گرگان دانشگاه گلستان  23623 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  23624 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23625 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  23626 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  23627 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23628 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تبريزدانشگاه پيام نور مركز   23629 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23630 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23631 پيام نور
    مرد زن - 15 رودسردانشگاه پيام نور مركز   23632 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 دانشگاه پيام نور مركز رودسر  23835 پيام نور
    مرد زن - 15 نجف آباددانشگاه پيام نور مركز   23633 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 نجف آباددانشگاه پيام نور مركز   23634 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  23635 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23612 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23636 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ياكولوژ كيستماتيس شيگرا ياهيعلوم گ- يشناس ستيزـ 1213
    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  23637 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  23638 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  23639 روزانه
    - زن - 12  )س(دانشگاه الزهرا  23640 روزانه
    - زن - 5 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   23641 روزانه
    مرد - - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23642 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  23643 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تربيت مدرس  23644 روزانه
  زمينه پژوهشي اكولوژي ميكروبي  مرد - - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  23645 روزانه
    مرد زن - 2  شهركرد دانشگاه  23646 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  23647 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  23648 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  23649 روزانه
  باموضوع پايان نامه اكولوژي گياهي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23650 روزانه
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  )2با ضرايب گرايش ( ياكولوژ كيستماتيس شيگرا ياهيعلوم گ-يشناس ستيـ ز1213ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  23651 روزانه
    - زن 4 - آباد لرستان ـ خرمدانشگاه   23652 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23653 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23654 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  23655 روزانه
    مرد زن - 3 مجتمع آموزش عالي گنبد  23656 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23657 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  23658 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  23659 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23660 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23661 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  23662 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تربيت مدرس  23664 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  23665 نوبت دوم
  باموضوع پايان نامه اكولوژي گياهي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23666 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  23667 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23668 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  23669 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23670 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23671 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23672 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23673 پيام نور
    مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   23674 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 ساريدانشگاه پيام نور مركز   23675 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23663 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  23676 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ينيزيست شناسي تكو شيگرا ياهيعلوم گ- يشناس ستيـ ز1213
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23677 روزانه
    مرد - - 2 سينا ـ همداندانشگاه بوعلي   23678 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  23679 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تربيت مدرس  23680 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  23681 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23682 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 كرماندانشگاه شهيد باهنر   23683 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  23684 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23685 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23686 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  23687 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تربيت مدرس  23689 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  23690 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  23691 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23692 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23693 پيام نور
    مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   23694 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 همداندانشگاه پيام نور مركز   23695 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23688 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( علوم جانوري - ـ زيست شناسي1214

  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  23696 روزانه
  گرايش بافت شناسي وجنين شناسي  - زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  23697 روزانه
  گرايش بافت شناسي و جنين شناسي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23698 روزانه
  گرايش بافت شناسي آبزيان  مرد زن - 7 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23699 روزانه
 يجانور شناس نهيدرزم  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  23700 روزانه

  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  23701 نوبت دوم
  گرايش بافت شناسي آبزيان  مرد زن - 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23702 نوبت دوم
 يجانور شناس نهيدرزم  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  23703 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحصـ  گرايش بافت شناسي آبزيان  مرد زن - 15 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23841 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( يجانور يولوژيزيف شيگرا يعلوم جانور- يشناس ستيـ ز1214

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  23704 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  23705 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  23706 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23707 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23708 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  23709 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23710 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  23711 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه دامغان  23712 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  23713 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  23714 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  23715 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  23716 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23717 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  23718 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23719 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  23720 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  23721 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  23722 روزانه
    مرد زن - 3 بابلسر دانشگاه مازندران ـ  23723 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23724 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش ( يجانور يولوژيزيف شيگرا يعلوم جانور-يشناس ستيـ ز1214ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23725 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  23726 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23727 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23728 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  23729 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  23730 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23732 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه خوارزمي تهران  23733 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه دامغان  23734 نوبت دوم
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  23735 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  23736 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  23737 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گلستان ـ گرگان  23738 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23739 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  23740 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   23741 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بابلدانشگاه پيام نور مركز   23742 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  23743 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23744 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23745 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  23731 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  23746 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  23747 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( يجانور كيستماتيوسيب شيگرا يعلوم جانور- يشناس ستيـ ز1214
    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  23748 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23749 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  23750 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23751 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  23752 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  23753 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  23754 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  23755 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23756 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  23757 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23758 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  23759 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23760 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23761 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23762 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گلستان ـ گرگان  23763 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  23764 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23765 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23766 پيام نور

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  23767 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( ينيتكو يزيست شناسي سلول شيگرا يعلوم جانور- يشناس ستيـ ز1214

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  23768 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23769 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  23770 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  23771 روزانه
    مرد زن - 5  شيرازدانشگاه   23772 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  23773 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  23774 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  23775 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23776 نوبت دوم
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه خوارزمي تهران  23777 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  23778 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  23779 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23780 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   23781 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23782 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   23783 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-باهمكاري پژوهشگاه رويان  مرد زن - 10 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  23784 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ايدرـ محيط زيست 1215
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23785 روزانه

    مرد زن - 1 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23786 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( ـ علوم محيط زيست1215

  فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورشويژه   مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23787 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  23788 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه زنجان  23789 روزانه

    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  23790 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  23791 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  23792 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( جانوران دريا-ـ زيست شناسي دريا1216
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  23793 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  23794 روزانه
    مرد زن - 5 دريايي و دريانوردي چابهاردانشگاه علوم   23795 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (جانوران دريا - ـ زيست شناسي دريا1216ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8 دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و فنون  23796 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  23797 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23798 روزانه
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي گنبد  23799 روزانه

    مرد زن - 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23800 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  23801 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23802 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( بوم شناسي دريا-ـ زيست شناسي دريا1216
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23803 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  23804 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23805 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23806 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23807 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  23808 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23809 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23810 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23811 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( آلودگي دريا-ـ زيست شناسي دريا1216
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23812 روزانه

    مرد زن - 2 و فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم   23813 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( )فيزيك دريا(ـ علوم دريايي واقيانوسي 1217

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  23814 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  23815 روزانه
    مرد زن - 7 علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه   23816 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23817 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23818 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23819 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  23820 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  23821 دومنوبت
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23822 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  23823 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه علم1218

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  23824 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اميركبير  23825 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شريف  23826 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23827 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  23828 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ تاريخ علم1218
  درجهان اسالم يطب وداروساز شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  23829 روزانه
  گرايش نجوم درجهان اسالم  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  23830 روزانه
  در جهان اسالم يو فناور كيزيف شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  23831 روزانه

  درجهان اسالم يطب وداروساز شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  23832 نوبت دوم
  گرايش نجوم درجهان اسالم  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23833 نوبت دوم
  در جهان اسالم يو فناور كيزيف شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  23834 نوبت دوم
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  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل - 3جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (الكترونيك - ـ مهندسي برق 1251

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  كيسيستم هاي ميكرو ونانوالكترومكان-ينانو فناور يرشته مهندس  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  31001 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  31002 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  31003 روزانه
    مرد زن - 15  بيرجنددانشگاه   31004 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31005 روزانه
  مجتمع نوري يگرايش طراحي مدارها  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  31006 روزانه
  تاليجيمجتمع آنالوگ ود يگرايش طراحي مدارها  مرد زن - 11  دانشگاه تبريز  31007 روزانه
    مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيفناوردانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و  31008 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش-ستميس شيگرا  مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31009 روزانه
  وزارت آموزش وپرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني   مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31010 روزانه
درج يليدر مدرك فارغ التحصـ  شيعنوان گرا(گرايش الكترونيك نوري ونيمه هادي   مرد  زن  -  10  دانشگاه تربيت مدرس  31011  روزانه

  )نخواهد شد
  )ذكر نخواهد شد يليدر مدرك فارغ التحص شيعنوان گرا(گرايش مداروسيستم  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  31012 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تفرش  31013 روزانه
ـ ونانوالكترومكان كرويمهندسي سيستمهاي م يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد  زن  -  7  دانشگاه تهران  31014  روزانه -كي

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص
  نيمه هاديگرايش تكنولوژي   مرد زن - 12  دانشگاه تهران  31015 روزانه
 گرايش مداروسيستم  مرد زن - 14  دانشگاه تهران  31016 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 30 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  31017 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31018 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  31019 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  31020 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  31021 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه سمنان  31022 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31023 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  31024 روزانه
    مرد زن - 6  شاهروددانشگاه   31025 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شاهرود  31026 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  31027 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  31028 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31029 روزانه
 آنالوگ يپژوهش نهيزم  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  31030 روزانه
  يهاد مهيادوات ن يپژوهش نهيزم  مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  31031 روزانه
  تاليجيد يپژوهش نهيزم  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31032 روزانه
    مرد زن - 21 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31033 روزانه
    مرد زن - 3 تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ  31034 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  31035 روزانه
    - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31036 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  31037 روزانه
  محل اجراي پروژه مركز پردازشهاي فوق سريع  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31038 روزانه
  گرايش ميكروالكترونيك  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31039 روزانه
  گرايش ديجيتال  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  31040 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  31041 روزانه
  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك  مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي بابل  31042 روزانه
 يهاد مهين يتكنولوژ  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31043 روزانه
  ستميمدار وس  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31044 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31045 روزانه
  گرايش ديجيتال  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  31046 روزانه
  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31047 روزانه
  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31048 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شيراز  31049 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  34025 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31050 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي همدان  31051 روزانه
    مرد زن - 25 دانشگاه علم و صنعت ايران  31052 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  31053 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه-بورسيه نداجا  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  31054 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  31055 روزانه
  كينانوالكترون-يعنوان رشته نانوفناور  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  31056 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  31057 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  31058 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه گلستان ـ گرگان  31059 روزانه
  تاليجيد شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  31060 روزانه
  كيكروالكترونيم شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  31061 روزانه
    مرد - - 6 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  31062 روزانه

  كيسيستم هاي ميكرو ونانوالكترومكان-ينانو فناور يرشته مهندس  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  31063 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  31064 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31065 نوبت دوم
    مرد زن - 5  بيرجنددانشگاه   31066 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  31067 نوبت دوم
  مجتمع نوري يگرايش طراحي مدارها  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  31068 نوبت دوم
  تاليجيمجتمع آنالوگ ود يگرايش طراحي مدارها  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  31069 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيصنعتي و فناوردانشگاه تحصيالت تكميلي   31073 نوبت دوم
  ستميس شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31074 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31075 نوبت دوم
درج يليدرمدرك فـارغ التحصـ   شيعنوان گرا( يهاد مهيون ينور كيالكترون شيگرا  مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت مدرس  31076  نوبت دوم

  )نخواهد شد
  )درج نخواهدشد يليدرمدرك فارغ التحص شيعنوان گرا(ستميمداروس شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  31077 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (الكترونيك - ـ مهندسي برق 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
ـ ونانوالكترومكان كرويمهندسي سيستمهاي م يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  31078  نوبت دوم -كي

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص
  گرايش تكنولوژي نيمه هادي  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   31079 نوبت دوم
 گرايش مداروسيستم  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  31080 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31081 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  31082 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  31083 نوبت دوم

    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  31084 دومنوبت
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31085 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31086 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31087 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  31088 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  31089 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  31090 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31091 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31092 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  31093 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31094 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31095 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31096 نوبت دوم
  گرايش ميكروالكترونيك  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31097 نوبت دوم
  گرايش ديجيتال  مرد زن - 7  اميركبيردانشگاه صنعتي   31098 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  31099 نوبت دوم
  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  31100 نوبت دوم
 يهاد مهين يتكنولوژ  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31101 نوبت دوم

  ستميمدار وس  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31102 دومنوبت
  آموزش محور وهيش-يهاد مهين يتكنولوژ  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31103 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ستميمدار وس  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31104 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31105 نوبت دوم
  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31106 نوبت دوم
  گرايش ديجيتال  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31107 نوبت دوم
  ميكروالكترونيكگرايش مدارهاي   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31108 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31109 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي همدان  31110 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  31111 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  31112 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31113 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  31115 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گلستان ـ گرگان  31116 نوبت دوم
  تاليجيد شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  31117 نوبت دوم
  كيكروالكترونيم شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  31118 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   31119 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   31120 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  31121 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  31122 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   31123 غيرانتفاعي
  مجتمع آنالوگ يمدارها يطراحنهيزم-كيكروالكترونيم  مرد زن - 10 اروميه-موسسه غيرانتفاعي ارومي  31124 غيرانتفاعي
  مجتمع ديجيتال يمدارها يطراحنهيزم-كيكروالكترونيم  مرد زن - 10 اروميه-موسسه غيرانتفاعي ارومي  31125 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   31126 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-بهارموسسه غيرانتفاعي   31127 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   31128 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  31129 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   31130 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  31131 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  31132 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   31133 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  31134 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  31135 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  31136 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  31137 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگانموسسه غيرانتفاعي   34068 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اراك - غيرانتفاعي مهرموسسه   31138 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آستانه اشرفيه-موسسه غيرانتفاعي مهرآستان  31139 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  31140 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  31141 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31070 خودگردانپرديس

 خودگردان دانشگاه سيپرد ليتحص محل تاليجيود آنالوگ مجتمعيمدارها طراحي گرايش  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31071 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمجتمع نوري محل تحص يطراحي مدارهاگرايش   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31072 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31142 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  31143 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31144 خودگردانپرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  34023 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31145 پرديس خودگردان
  آنالوگ يپژوهش نهيزم-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31146 پرديس خودگردان
  يهاد مهيادوات ن يپژوهش نهيزم-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31147 پرديس خودگردان
  تاليجيد يپژوهش نهيزم-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31148 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31149 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  31150 پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان  ليمحل تحص  مرد زن - 15  بابلدانشگاه صنعتي   34026 پرديس خودگردان
  گرايش ديجيتال-شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  31151 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش (الكترونيك - ـ مهندسي برق 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
ـ وعلـوم واقـع درجز   يپرديس خودگردان مهندسـ  ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  31152 پرديس خودگردان شيگـرا -شيكـ  رهي

  آموزش محور وهيش-تاليجيد
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  31153 خودگردانپرديس

  )1با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1251
  ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31154 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  31155 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيتحصيالت تكميلي صنعتي و فناوردانشگاه   31156 روزانه
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  31157 روزانه
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (-گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31158 روزانه
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (-ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31159 روزانه
يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-زوتوپهايوايكاربردپرتوهاوراد شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  31160  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييالتحصمدرك فارغ )يمتفاوت باكدرشته امتحان
  ايگرايش گداخت هسته  مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  31161 نوبت دوم
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31162 نوبت دوم
 گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31163 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(-گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31164 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(-ايگرايش گداخت هسته  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31165 نوبت دوم
يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-زوتوپهايوايكاربردپرتوهاوراد شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31166  نوبت دوم

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يمتفاوت باكدرشته امتحان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي فوتونيك1251

    مرد زن - 4  دانشگاه بناب  31167 روزانه
 يزمينه مخابرات نور  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  31168 روزانه
 گرايش نانوفوتونيك  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  31169 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31170 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه بناب  31171 نوبت دوم
 يزمينه مخابرات نور  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  31172 نوبت دوم
 گرايش نانوفوتونيك  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  31173 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31176 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحصيزمينه مخابرات نور  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31174 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص-گرايش نانوفوتونيك  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31175 پرديس خودگردان
واقــع درشــهرجلفامنطقه زيــمحــل تحصــيل پــرديس خــودگردان ارس دانشــگاه تبر  مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  31177 پرديس خودگردان

  كينانوفوتون شيگرا-آزادارس
  )1با ضرايب گرايش ( ـ نانوفناوري1251

  نانوالكترونيكگرايش مهندسي   مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  31178 روزانه
  گرايش مهندسي نانوالكترونيك  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  31179 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص-گرايش مهندسي نانوالكترونيك  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31180 پرديس خودگردان
نــانو-درشــهرجلفامنطقه آزادارس زواقـع يارس دانشــگاه تبر سيپـرد ليمحـل تحصــ   مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  31181 پرديس خودگردان

  كيالكترون
  )1با ضرايب گرايش ( ـ پدافندغيرعامل1251

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران)استتار،فريب واختفا(گرايش افا  مرد - - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31182 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران)استتار،فريب واختفا(گرايش افا  مرد - - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31183 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( پذير ـ مهندسي انرژي هاي تجديد1251
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31184 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  31185 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  31186 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  31187 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( كيونياو يـ معمار1251
    مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  31188 روزانه

    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31189 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 1  اصفهاندانشگاه صنعتي   31190 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( قدرت- ـ مهندسي برق 1251
    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  31191 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  31192 روزانه
  زمينه سيستمهاي قدرت  مرد - - 5  دانشگاه اصفهان  31193 روزانه
  زمينه ماشينهاي الكتريكي  مرد - - 5  دانشگاه اصفهان  31194 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  31195 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  31196 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 20  دانشگاه بيرجند  31197 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31198 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31199 روزانه
  قدرت يستمهايگرايش س  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  31200 روزانه
  گرايش الكترونيك قدرت  مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  31201 روزانه
    مرد زن - 7كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31202 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 16 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31203 روزانه
  قدرت كيالكترون شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  31204 روزانه
  قدرت يستمهايس شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  31205 روزانه
  گرايش سيستمهاي قدرت  مرد زن - 3  دانشگاه تفرش  31206 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت  مرد زن - 6  دانشگاه تفرش  31207 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  31208 روزانه
  سيستمهاوفشارقوي الكتريكيگرايش   مرد زن - 14  دانشگاه تهران  31209 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31210 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  31211 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  31212 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه زنجان  31213 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31214 روزانه
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  )2با ضرايب گرايش (قدرت - ـ مهندسي برق 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  31215 روزانه
    مرد زن - 8 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  31216 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قدرت يستمهايس شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  31217 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  31218 روزانه
  قدرت يستمهايس شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  31219 روزانه
  قدرت كيوالكترون يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  31220 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهركرد  31221 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  31222 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31223 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه شهيد بهشتي  31224 روزانه
    مرد زن - 22 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31225 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  31226 روزانه
     مرد زن - 6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  31227 روزانه
  والكترونيك قدرتگرايش سيستم   مرد زن - 9 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  31228 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  31229 روزانه
  هاي الكتريكي گرايش الكترونيك قدرت و ماشين  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31230 روزانه
 گرايش تجديد ساختار  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31231 روزانه
 گرايش حفاظت شبكه  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31232 روزانه
  هاي قدرت گرايش مديريت وكنترل شبكه  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31233 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31234 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اراك  31235 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  31236 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  31237 روزانه
 گرايش حفاظت شبكه  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31238 روزانه
  از شبكه منيپروژه پژوهشكده ا يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31239 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اميركبير  31240 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  31241 روزانه
  يقدرت و فشار قو يهاستميس يتخصص نهيزم  مرد زن - 13  دانشگاه صنعتي بابل  31242 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  31243 روزانه
  گرايش سيستمهاي قدرت وفشارقوي  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31244 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي والكترونيك قدرت  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31245 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31246 روزانه
  گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  31247 روزانه
  گرايش سيستمهاي قدرت  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي شريف  31248 روزانه
  يكيالكتر ينهايقدرت وماش كيالكترون شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  31249 روزانه
  گرايش سيستمهاي قدرت وانرژي  مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي شيراز  31250 روزانه
  آموزش محور وهيش-گرايش سيستمهاي قدرت وانرژي   مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  31251 روزانه
  آموزش محور وهيش-يكيالكتر ينهايقدرت و ماش كيالكترون شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  31252 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31253 روزانه
 گرايش حفاظت شبكه  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  31254 روزانه
  گرايش ماشينهاي الكتريكي  مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  31255 روزانه
  گرايش سيستمهاي قدرت  مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  31256 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  31257 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  31258 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه كاشان  31259 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  31260 روزانه
  قدرت يها ستميس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  31261 روزانه
  قدرت كيو الكترون يكيالكتر يها نيماش شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  31262 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  31263 روزانه
    مرد - - 8 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  31264 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  31265 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  31266 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  31267 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  31268 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  31269 نوبت دوم
  زمينه سيستمهاي قدرت  مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  31270 نوبت دوم
  زمينه ماشينهاي الكتريكي  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  31271 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  31272 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  31273 نوبت دوم
  ستميس شيگرا  مرد زن - 2  بيرجند دانشگاه  31274 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31275 نوبت دوم
  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  31276 نوبت دوم
  قدرت يستمهايگرايش س  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  31277 نوبت دوم
  گرايش الكترونيك قدرت  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31278 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31282 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31283 نوبت دوم
  والكترونيك قدرتگرايش ماشينهاي الكتريكي   مرد زن - 5  دانشگاه تهران  31284 نوبت دوم
  گرايش سيستمهاوفشارقوي الكتريكي  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  31285 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31286 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  31287 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  31288 نوبت دوم
    مرد زن - 4  سمناندانشگاه   31289 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31290 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-قدرت يستمهايس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31291 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31292 نوبت دوم

  قدرت يستمهايس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  31293 دومنوبت
  قدرت كيوالكترون يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  31294 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  31295 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31296 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش (قدرت - برق ـ مهندسي 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31297 نوبت دوم
  هاي الكتريكي گرايش الكترونيك قدرت و ماشين  مرد زن - 3 ـ تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  31298 نوبت دوم
 گرايش تجديد ساختار  مرد زن - 3 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31299 نوبت دوم
 گرايش حفاظت شبكه  مرد زن - 3 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31300 نوبت دوم
  هاي قدرت گرايش مديريت و كنترل شبكه  مرد زن - 3 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31301 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31302 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اراك  31303 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31304 نوبت دوم
  گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31305 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31306 نوبت دوم
  محور شيوه آموزش-گرايش ماشينهاي الكتريكي ودرايو  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31307 نوبت دوم
 گرايش حفاظت شبكه  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31308 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  31309 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  31310 نوبت دوم
  يقدرت و فشار قو يهاستميس يتخصص نهيزم  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  31311 نوبت دوم
  يقدرت وفشارقو يستمهايس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31312 نوبت دوم
  قدرت كيوالكترون يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31313 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يقدرت وفشارقو يستمهايس شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31314 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-قدرت كيوالكترون يكيالكتر ينهايماش شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31315 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31316 نوبت دوم
  گرايش الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31317 نوبت دوم
  گرايش سيستمهاي قدرت  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31318 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31319 نوبت دوم
  گرايش ماشينهاي الكتريكي  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  31320 نوبت دوم
  گرايش سيستمهاي قدرت  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  31321 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31322 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه كاشان  31323 نوبت دوم
  قدرت يها ستميس شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  31324 نوبت دوم
  قدرت كيو الكترون يكيالكتر يها نيماش شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  31325 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  31326 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  31327 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  31328 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  31329 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  31330 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   31331 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  31332 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  31333 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  31334 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   31335 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  31336 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كاشان-غيرانتفاعي عالمه فيض كاشانيموسسه   31337 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )بابل(اميركال-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  31338 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي مازيار  31339 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  31340 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش الكترونيك قدرت  محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31279 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليقدرت محل تحص يستمهايگرايش س  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31280 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليماشينهاي الكتريكي ودرايو محل تحصگرايش   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31281 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  31341 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31342 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  31343 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31344 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31345 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  31346 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31347 پرديس خودگردان
  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  31348 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1251
  ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  31349 روزانه
  گرايش رآكتور  مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  31350 روزانه
  گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31351 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 10كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31352 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 3  دانشگاه شهيد بهشتي  31353 روزانه
  گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  31354 روزانه
  گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  31355 روزانه
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (-گرايش پرتو پزشكي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31356 روزانه
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -يپرتوپزشك شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  31357  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-راكتور يمهندس شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  31358  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  گرايش رآكتور  مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  31359 نوبت دوم
  گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31360 نوبت دوم
  گرايش راكتور  مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31361 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31362 نوبت دوم
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -يپرتوپزشك شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31363  نوبت دوم

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سيستمهاي انرژي1251

يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31364  روزانه
  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
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  )2با ضرايب گرايش (ـ مهندسي سيستمهاي انرژي 1251ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
متفـاوت يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31365  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييفارغ التحصمدرك )يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درسـ (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يهايفناور شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31366  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31367  نوبت دوم

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  )2با ضرايب گرايش ( ذيرپـ مهندسي انرژي هاي تجديد1251

    مرد زن - 1  پژوهشگاه مواد و انرژي  31368 روزانه
  )3با ضرايب گرايش ( مخابرات- ـ مهندسي برق 1251

  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش اطالعات الكترونيكي-  مرد - 38 -  دانشكده اطالعات  31369 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  31370 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  31371 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  31372 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  31373 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31374 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31375 روزانه
 ميدان وامواج گرايش  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31376 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  31377 روزانه
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  34075 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31378 روزانه
  )ذكر نخواهد شد يليدر مدرك فارغ التحص شيعنوان گرا(گرايش ميدان  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  31379 روزانه
  )ذكر نخواهد شد يليدر مدرك فارغ التحص شيعنوان گرا(گرايش سيستم   مرد زن - 15  دانشگاه تربيت مدرس  31380 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31381 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31382 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه)نفرگرايش مخابرات15نفر گرايش رمز 15(  مرد - - 30 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  31383 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 9 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31384 روزانه
    مرد زن - 6  رازي كرمانشاهدانشگاه   31385 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  31386 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  31387 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31388 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 16 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31389 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش سيستم  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  31390 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  31391 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  31392 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31393 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31394 روزانه
  دانيم شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  31395 روزانه
  ستميس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  31396 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31397 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  31398 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 20  دانشگاه شيراز  31399 روزانه
  گرايش شبكه  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31400 روزانه
  گرايش ميدان  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31401 روزانه
  گرايش سيستم  - زن - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  31402 روزانه
  گرايش شبكه  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31403 روزانه
  گرايش ميدان  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  31404 روزانه
  گرايش سيستم  مرد - - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  31405 روزانه
  سيمخابرات والكترومغناط يپروژه پژوهشكده فناور يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31406 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  31407 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  31408 روزانه
 زمينه تخصصي ميدان  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  31409 روزانه
 تخصصي سيستمزمينه   مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  31410 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31411 روزانه
  گرايش موج  مرد زن - 17 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31412 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31413 روزانه
  گرايش رمز  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31414 روزانه
  گرايش مايكروويو و نوري  مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي شريف  31415 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شريف  31416 روزانه
  دانيم شيگرا  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  31417 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 21  دانشگاه صنعتي شيراز  31418 روزانه
  ـ شيوه آموزش محور دانيم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  34027 روزانه
  ـ شيوه آموزش محور گرايش سيستم  مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  34028 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31419 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران- ستميس شيگرا  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31420 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-تهران ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31421 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  31422 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 18 دانشگاه علم و صنعت ايران  31423 روزانه
ـ انجام مصـاحبه منـوط بـه ارا   -بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  مرد  -  -  2  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31424  روزانه هي

  دفترچه يدرانتها طيشرا-باشد يموافقتنامه ازارگان بورس دهنده م
انجام مصـاحبه.رانيا ياسالم يجمهور اارتشيخاتم االنب ييقرارگاه پدافند هوا هيبورس  مرد  -  -  2  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31425  روزانه

  باشد يبورس دهنده م گانياز يموافقتنامه رسم هيمنوط به ارا
ـ انجـام مصـاحبه منـوط بـه ارا    .رانيا ياسالم يارتش جمهورينيزم يروين هيبورس  مرد  -  -  2  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31426  روزانه هي

  باشد يبورس دهنده مگانياز يموافقتنامه رسم
انجـام مصـاحبه.رانيا ياسالم يجمهور اارتشيخاتم االنب ييقرارگاه پدافندهوا هيبورس  مرد  -  -  5  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31427  روزانه

  باشد يبورس دهنده م گانياز يموافقتنامه رسم هيبه ارامنوط 
ـ انجـام مصـاحبه منـوط بـه ارا    .رانيا ياسالم يارتش جمهورييهوا يروين هيبورس  مرد  -  -  5  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31428  روزانه هي

  باشد يبورس دهنده مگانياز يموافقتنامه رسم
  گرايش ميدان  مرد زن - 5  مشهددانشگاه فردوسي   31429 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 11  دانشگاه فردوسي مشهد  31430 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كاشان  31431 روزانه
  سيستمگرايش   مرد زن - 4 سنندجـ  كردستاندانشگاه   34029 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  31432 روزانه
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  )3با ضرايب گرايش (مخابرات - مهندسي برق  ـ1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش سيستم  مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  31433 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  31434 روزانه
  گرايش ميدان  مرد زن - 11  دانشگاه يزد  31435 روزانه
  گرايش سيستم  مرد زن - 31  دانشگاه يزد  31436 روزانه

  گرايش سيستم  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  31437 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  31438 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  31439 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  31440 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31441 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31442 نوبت دوم
 گرايش ميدان وامواج  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  31443 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  31444 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31447 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31448 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31449 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  31450 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31451 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31452 نوبت دوم
  درانتهاي دفترچهشرايط-گرايش سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31453 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميدان  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31454 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  31455 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  31456 نوبت دوم
  گرايش شبكه  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31457 نوبت دوم
  گرايش ميدان  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31458 نوبت دوم
  گرايش سيستم  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31459 نوبت دوم
  گرايش شبكه  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31460 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31461 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد - - 3  اصفهاندانشگاه صنعتي   31462 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش شبكه  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31463 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش ميدان  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31464 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  31465 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31466 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31467 نوبت دوم
 زمينه تخصصي ميدان  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  31468 نوبت دوم
 زمينه تخصصي سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  31469 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31470 نوبت دوم
  گرايش موج  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31471 نوبت دوم
  آموزش محوروهيش-ستميس شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31472 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش -موج شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31473 نوبت دوم
  ستميس شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31474 نوبت دوم
  گرايش رمز  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31475 نوبت دوم
  نوري گرايش مايكروويو و  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31476 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شريف  31477 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31478 نوبت دوم
  دفترچه شرايط درانتهاي-محل تحصيل تهران-ستميس شيگرا  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31479 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-تهران ليمحل تحص  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31480 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  31481 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  31482 نوبت دوم
    مرد - - 5 ستاريفنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31483 نوبت دوم
    مرد - - 6 ستاريفنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  31484 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  31485 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  31486 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  31487 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  31488 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  31489 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  31490 نوبت دوم
  گرايش ميدان  مرد زن - 8  دانشگاه يزد  31491 نوبت دوم
  گرايش سيستم  مرد زن - 18  دانشگاه يزد  31492 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  31493 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  31494 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  31495 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   31496 غيرانتفاعي
  گناليپردازش س نهيزم-سيستم  مرد زن - 15 اروميه-موسسه غيرانتفاعي ارومي  31497 غيرانتفاعي
  ستميگرايش س  مرد زن - 15 اروميه-موسسه غيرانتفاعي ارومي  31498 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمان-بعثت موسسه غيرانتفاعي  31499 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   31500 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران  31501 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  31502 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  31503 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  31504 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اروميه-موسسه غيرانتفاعي كمال  31505 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31506 مجازي
  آموزش محوروهيش -ستميس شيگرا  مرد زن - 60  دانشگاه گيالن ـ رشت  31507 مجازي

  دانيم شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  31508 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش سيستم محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31445 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش ميدان وامواج محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31446 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  31509 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31510 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي-گرايش سيستم  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31511 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي-گرايش ميدان  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31512 پرديس خودگردان
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  )3با ضرايب گرايش (مخابرات - ـ مهندسي برق 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31513 پرديس خودگردان
  ستميس شيگرا-دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31514 پرديس خودگردان
  دانيم شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  31515 پرديس خودگردان
  ستميس شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  31516 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  صنعتي بابلدانشگاه   34030 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( )IT( ـ مهندسي فناوري اطالعات1251
 گرايش مخابرات امن  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  31517 روزانه

 گرايش مخابرات امن  مرد زن - 1 دانشگاه علم و صنعت ايران  31518 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( ـ راديو الكترونيك1251

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-راديوالكترونيك-مهندسي برق  مرد - - 3 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31519 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-راديوالكترونيك-مهندسي برق  مرد - - 5 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31520 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ماهواره يمهندسي فناورـ 1251
  نينويارائه دردانشكده فناور  مرد - - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  31521 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31522 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي صدا1251

  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  31523 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - 15 - دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  31524 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( كنترل- ـ مهندسي برق 1251
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  31525 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  31526 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31527 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  31528 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31529 روزانه
  كنترل هيزمينه نظر  مرد زن - 14  دانشگاه تربيت مدرس  31530 روزانه
  گرايش اتوماسيون صنعتي  مرد زن - 14  دانشگاه تربيت مدرس  31531 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تفرش  31532 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تهران  31533 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31534 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  تهراندانشگاه خوارزمي   31535 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  31536 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  31537 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه شاهرود  31538 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  31539 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31540 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  31541 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31542 روزانه
    - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31543 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  31544 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي اميركبير  31545 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي بابل  31546 روزانه
كنتـرل بـانظرگروه يومهندسـ  سـتم يس يمهندسـ  نهيانتخاب واحدهاي درسي ازدوزم  مرد  زن  -  13  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31547  روزانه

  كنترل-برق يمهندس يليمدرك فارغ التحص-آموزشي
    مرد زن - 10 تبريزدانشگاه صنعتي سهند   31548 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي شريف  31549 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه صنعتي شيراز  31550 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  31551 روزانه
  دفترچهشرايط درانتهاي -محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31552 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي همدان  31553 روزانه
    مرد زن - 8  قم  يدانشگاه صنعت  31554 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه علم و صنعت ايران  31555 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  31556 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  31557 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  31558 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31559 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  31560 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  31561 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  31562 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  31564 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  31565 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  31566 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  31567 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31568 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه شاهرود  31569 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  31570 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31571 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  31572 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31573 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31574 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31575 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31576 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي بابل  31577 نوبت دوم
كنتـرل بـانظرگروه يومهندسـ  سـتم يس يمهندسـ  نهيانتخاب واحدهاي درسي ازدوزم  مرد  زن  -  3  نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   31578  نوبت دوم

  كنترل-برق يمهندس يليمدرك فارغ التحص-آموزشي
كنتـرل بـانظرگروه يومهندسـ  سـتم يس يمهندسـ  نهيانتخاب واحدهاي درسي ازدوزم  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31579  نوبت دوم

  آموزش محور وهيش-كنترل-برق يمهندس يليمدرك فارغ التحص-آموزشي
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31580 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31581 نوبت دوم
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  )4با ضرايب گرايش (كنترل - ـ مهندسي برق 1251ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31582 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي همدان  31583 نوبت دوم
    مرد زن - 3 علم و صنعت ايراندانشگاه   31584 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31585 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  31586 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي آمل   31587 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  31588 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   31589 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  31590 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  31591 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  31592 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كاشان-غيرانتفاعي عالمه فيض كاشانيموسسه   31593 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31563 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  31594 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 شهيد باهنر كرمان دانشگاه  31595 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  صنعتي بابلدانشگاه   34031 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1251
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-راكتور يمهندس شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  31596  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  )4با ضرايب گرايش ( ـ سيستمهاي هدايت وكنترل1251

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31597 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31598 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( ـ كنترل وعالئم1251
  ارائه دردانشكده راه آهن  مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  31599 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( ماهواره يـ مهندسي فناور1251
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اميركبير  31600 روزانه
  نينويارائه دردانشكده فناور  مرد - - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  31601 روزانه

  )5با ضرايب گرايش ( ـ راه آهن برقي1251
  راه آهن يارائه در دانشكده مهندس  مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  31602 روزانه

  )6با ضرايب گرايش ( مديريت انرژي-قدرتـ مهندسي 1251
  ماهان دركرمانتيسا يمحل برگزار  مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31603 روزانه
  التحصيلي مديريت انرژي الكتريكي عنوان رشته و مدرك فارغ  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  34073 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31604 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي همدان  31605 روزانه

  ماهان دركرمانتيسا يمحل برگزار  مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  31606 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31607 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس گرمسار  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31608 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي همدان  31609 نوبت دوم

عنـوان رشـته ومـدرك فـارغ التحصـيلي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشـگاه   مرد  زن  -  12  دانشگاه شيراز  31610 پرديس خودگردان
  انرژي الكتريكيمديريت 

  )7با ضرايب گرايش ( بيوالكتريك-ـ مهندسي پزشكي 1251
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  31611 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  31612 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  31613 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31614 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  31615 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  31616 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31617 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  31618 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  31619 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  31620 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي بابل  31621 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31622 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31623 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي شريف  31624 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  31625 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31626 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 5 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  31627 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  31628 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31629 نوبت دوم
    مرد زن - 1 سبزواردانشگاه حكيم سبزواري ـ   31630 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  31631 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  31632 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31633 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  31634 نوبت دوم
    مرد زن - 1 نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  31635 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31636 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31637 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31638 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  31639 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  31640 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-پژوهش محور  مرد - - 10 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  31641 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31642 مجازي

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  31643 پرديس خودگردان
پـذيرش بعـدازآزمونهاي تكميلـي دانشـگاه-فرانسه يكارديدوره مشترك بادانشگاه پ  مرد  زن  -  5  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31644 پرديس خودگردان

  www.kntu.ac.irبراي اطالعات بيشتر-ازبين معرفي شدگان
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  )7با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1251

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31645 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31646 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31647 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(گرايش پرتوپزشكي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31648 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي مكاترونيك1251
    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  31649 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  31650 روزانه
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  31651 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31652 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31653 روزانه
    مرد زن - 2  شاهروددانشگاه   31654 روزانه
عنوان رشته ومدرك فـارغ-محل اجراء دوره گروه مستقل آموزشي مهندسي رباتيك  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31655  روزانه

  التحصيلي مهندسي رباتيك
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31656 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31657 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31658 روزانه
    مرد - - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  31659 روزانه
    مرد زن - 6  مجتمع آموزش عالي بم  31660 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  31661 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  31662 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  31664 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  31665 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  31666 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شاهرود  31667 نوبت دوم
عنوان رشته ومدرك فـارغ-محل اجراء دوره گروه مستقل آموزشي مهندسي رباتيك  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31668  نوبت دوم

  التحصيلي مهندسي رباتيك
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31669 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31670 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  31671 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان  مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31672 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31663 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31673 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31674 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش ( ابزاردقيقمهندسي سيستمهاي -ـ مهندسي برق ومكاترونيك1251
  محل تحصيل دانشكده مهندسي برق  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31675 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31676 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي اكتشاف نفت1253

  مهندسي معدن تهرانمحل تحصيل دانشكده  مرد - - 7  دانشگاه تهران  31677 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31678 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  31679 روزانه
 محل تحصيل آبادان  مرد زن - 14  دانشگاه صنعت نفت  31680 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31681 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31682 روزانه

  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  مرد - - 4  دانشگاه تهران  31683 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  31684 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  31685 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31686 نوبت دوم
    مرد زن - 2 تبريزدانشگاه صنعتي سهند   31687 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31689 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي حفاري وبهره برداري نفت1253

  حفاري وبهره برداري-عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  31690 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  31691 روزانه
  يوبهره بردار يحفار-نفت يمهندس يعنوان مدرك فارغ التحصيل  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31692 روزانه
  حفاري-مهندسي نفت يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص-محل تحصيل اهواز  مرد - - 8  دانشگاه صنعت نفت  31693 روزانه
 بهره برداري-مهندسي نفت يليعنوان رشته و مدرك فارغ التحص-محل تحصيل اهواز  مرد زن - 8  دانشگاه صنعت نفت  31694 روزانه
  بهره برداري -عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31695 روزانه
  حفاري-عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31696 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31697 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  31698 روزانه

  حفاري وبهره برداري-عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  31699 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شاهرود  31700 نوبت دوم
  يوبهره بردار يحفار-نفت يمهندس يعنوان مدرك فارغ التحصيل  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31701 نوبت دوم
  بهره برداري -عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31702 نوبت دوم
  حفاري-عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مهندسي نفت  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31703 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31704 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي مخازن هيدروكربوري1253
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  31705 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31706 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31707 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31708 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  31709 روزانه
محـل تحصـيل-هيـدروكربني عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي مديريت مخـازن    مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعت نفت  31710  روزانه

  تهران
  محل تحصيل اهواز  مرد زن - 14  دانشگاه صنعت نفت  31711 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31712 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31713 روزانه
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  )3با ضرايب گرايش (ـ مهندسي مخازن هيدروكربوري 1253ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31714 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  31715 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31716 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  31717 دومنوبت

    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31718 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31719 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31720 نوبت دوم
    مرد زن - 15 شهرينيخم-شياال موسسه غيرانتفاعي پ  31688 غيرانتفاعي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  31721 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  31722 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( صنايع پليمر- ـ مهندسي پليمر1255
  گرايش بيومتريالهاي پليمري  مرد زن - 12 و پتروشيمي پژوهشگاه پليمر  31723 روزانه
    مرد زن - 15 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  31724 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه اراك  31725 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه تربيت مدرس  31726 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31727 روزانه
    - زن - 3  اصفهاندانشگاه صنعتي   31728 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  31729 روزانه
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرماهشهر  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31730 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31731 روزانه
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: زمينه مواد مركب محل اجراء دوره  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31732 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه صنعتي اميركبير  31733 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31734 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  31735 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  31736 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31737 دومنوبت

    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31738 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31739 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31740 نوبت دوم
  دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرماهشهرمحل تحصيل   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31741 نوبت دوم
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: زمينه مواد مركب محل اجراء دوره  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31742 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اميركبير  31743 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31744 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  31745 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  31746 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي موادمركب1255

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پليمري گرايش كامپوزيتهاي زمينه  مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31747 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش كامپوزيتهاي زمينه پليمري  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31748 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( مهندسي فرآيندپليمريزاسيون- ـ مهندسي پليمر1255
    مرد زن - 14 پليمر و پتروشيميپژوهشگاه   31749 روزانه
  ونيزاسيمريپل يندهايفرا يعنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي مهندس  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  31750 روزانه
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرماهشهر  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31751 روزانه
    مرد زن - 4  صنعتي اميركبيردانشگاه   31752 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31753 روزانه
 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 2 موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران  31754 روزانه

  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرماهشهر  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31755 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31756 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31757 نوبت دوم
 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 1 موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران  31758 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( نانوپليمر - ـ مهندسي پليمر1255
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31759 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31760 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( سازه كشتي- ـ مهندسي معماري كشتي 1256

    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  31761 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  31762 روزانه
    مرد زن - 12  صنعتي شريف دانشگاه  31763 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31764 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  31765 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  31766 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ايدر يـ مهندس1256
  گرايش سازه هاي متحرك دريائي  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31767 روزانه

شـرايط-محل تحصيل شاهين شهراصـفهان 
  درانتهاي دفترچه

  گرايش هيدروديناميك وجلوبري  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31768 روزانه
  گرايش سازه هاي متحرك دريائي  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31769 نوبت دوم
  گرايش هيدروديناميك وجلوبري  مرد زن - 6 صنعتي مالك اشتر دانشگاه  31770 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( هيدرومكانيك كشتي- ـ مهندسي معماري كشتي 1256
    مرد زن - 4 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31771 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  31772 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(خمينيدانشگاه علوم دريايي امام   34032 روزانه
  بورسيه نداجا ـ شرايط در انتهاي دفترچه  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  34033 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31773 نوبت دوم
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد - - 4 ـ نوشهر)ره(خمينيدانشگاه علوم دريايي امام   34034 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31774 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ايدر يـ مهندس1256

  تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباسمحل -گرايش حمل ونقل دريايي  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  31775 روزانه
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس-گرايش حمل ونقل دريايي  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31776 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( صنايع دريايي ـ مهندسي ساخت در1256
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  31777 روزانه

  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31778 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي شيمي1257

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 9 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  31779 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه اراك  31780 روزانه
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  31781 روزانه
 گرايش محيط زيست  مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   31782 روزانه
 گرايش مهندسي پليمر  مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  31783 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  31784 روزانه
  مريپل  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  31785 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31786 روزانه
  نديفرا  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  31787 روزانه
  گرايش ترموديناميك و سينتيك  مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  31788 روزانه
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  31789 روزانه
  فرآيند يگرايش مهندس  مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  31790 روزانه
  گرايش انرژي ومحيط زيست  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  31791 روزانه
ــدهاي جداســازي   مرد  زن  -  5  دانشگاه تهران  31792  روزانه ــي كاســپين ليمحــل تحصــ-گــرايش طراحــي فراين دانشــكده فن

  رضوانشهرگيالن
  دانشكده فني گيالن ليمحل تحص-گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  31793 روزانه
  گرايش كاتاليست  مرد زن - 6  تهراندانشگاه   31794 روزانه
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31795 روزانه
  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31796 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31797 روزانه
  كينتيوسكيناميترمود شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  31798 روزانه
  گرايش پليمر  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  31799 روزانه
  يجداساز يندهايفرآ شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  31800 روزانه
 نديفرآ يطراح شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  31801 روزانه
  گرايش پيشرفته  مرد زن - 10  كرمانشاهدانشگاه رازي   31802 روزانه
  گرايش نانوشيمي  مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  31803 روزانه
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  31804 روزانه
  گرايش جداسازي  مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  31805 روزانه
  طراحي فرآيندهاگرايش   مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  31806 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31807 روزانه
  گرايش سنتيك وترموديناميك  مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31808 روزانه
  فرآيندهاگرايش طراحي   مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31809 روزانه
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 7 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31810 روزانه
  پليمرگرايش   مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  34072 روزانه
 گرايش بيوتكنولوژي  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31811 روزانه
  يگرايش مخازن هيدروكربن  مرد زن - 5 كرماندانشگاه شهيد باهنر   31812 روزانه
 گرايش محيط زيست  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31813 روزانه
  مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 12 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31814 روزانه
  گرايش شبيه سازي وكنترل فرآيند  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  31815 روزانه
  مريپل شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  31816 روزانه
 ستيز طيمح شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  31817 روزانه
  گرايش نانو  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  31818 روزانه
 گرايش مهندسي گاز  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  31819 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  31820 روزانه
  انتقال يها دهيپد شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  31821 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31822 روزانه
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31823 روزانه
  شيمي پيشرفتهگرايش مهندسي   - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  31824 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  31825 روزانه
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  31826 روزانه
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  31827 روزانه
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  مرد زن - 2  اميركبيردانشگاه صنعتي   31828 روزانه
  گرايش مهندسي محيط زيست  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31829 روزانه
  گرايش نانو  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  31830 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31831 روزانه
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31832 روزانه
  گرايش جداسازي وطراحي فرايند  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31833 روزانه
محل تحصيل دانشـگاه صـنعتي اميـر كبيـر پـرديس-گرايش مهندسي محيط زيست  مرد  زن  -  5  دانشگاه صنعتي اميركبير  31834  روزانه

  بندرماهشهر
محــل تحصــيل دانشــگاه صــنعتي اميــر كبيــر پــرديس-گــرايش صــنايع پتروشــيمي  مرد  زن  -  6  دانشگاه صنعتي اميركبير  31835  روزانه

  بندرماهشهر
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  31836 روزانه
  ترموسنتيك وكاتاليستگرايش   مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  31837 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31838 روزانه
  فرآيندهاي جداسازي يگرايش طراح  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31839 روزانه
 ييغذا عيصنا شيگرا  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31840 روزانه
  گرايش مهندسي فرايند  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31841 روزانه
  گرايش مهندسي محيط زيست  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31842 روزانه
  گرايش ترموديناميك وسينتيك  مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31843 روزانه
  گرايش پليمر  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31844 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31845 روزانه
 يپزشك يزمينه مهندس  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  31846 روزانه
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  31847 روزانه
  سازي وكنترل گرايش مدل سازي وشبيه  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  31848 روزانه
  گرايش مهندسي محيط زيست  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  31849 روزانه
 گرايش صنايع غذايي  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  31850 روزانه
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31851 روزانه
 گرايش مهندسي پليمر  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  31852 روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شريف  31853 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  31854 روزانه
 گرايش مهندسي گاز  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  31855 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (ـ مهندسي شيمي 1257ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  34036 روزانه
  ـ شيوه آموزش محورگرايش مهندسي گاز  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  34037 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31856 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي همدان  34077 روزانه
  مريگرايش پل  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  31857 روزانه
  گرايش صنايع شيميايي معدني  مرد زن - 8 علم و صنعت ايران دانشگاه  31858 روزانه
  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  31859 روزانه
  گرايش ترموديناميك وسينتيك  مرد زن - 11 دانشگاه علم و صنعت ايران  31860 روزانه
  گرايش طراحي،شبيه سازي وكنترل فرآيندها  مرد زن - 20 دانشگاه علم و صنعت ايران  31861 روزانه
  انتقال يها دهيپد شيگرا  مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  31862 روزانه
 درزمينه بيوشيميايي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  31863 روزانه
 غذاييگرايش صنايع   مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31864 روزانه
  گرايش فرآوري وانتقال گاز  مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  31865 روزانه
  پليمر  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  31866 روزانه
  نديفرآ يوطراح يساز هيگرايش شب  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  31867 روزانه
  يجداساز يندهايپديده هاي انتقال و فرآگرايش   مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  31868 روزانه
  يميش يعنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي نانومهندس  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  31869 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه كاشان  31870 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  31871 روزانه
  يجداساز يندهايفرا شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  31872 روزانه
    مرد زن - 19  دانشگاه گيالن ـ رشت  31873 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  31874 روزانه
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 15 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  31875 روزانه
  پيشرفتهگرايش مهندسي شيمي  مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  31876 روزانه
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  31877 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 4 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  31878 روزانه
  نديفرا شيگرا  مرد زن - 12 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  31879 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه اراك  31880 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31881 نوبت دوم
 گرايش محيط زيست  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31882 نوبت دوم
 گرايش مهندسي پليمر  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31883 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  31884 نوبت دوم
    مرد زن - 2  تبريزدانشگاه   31885 نوبت دوم
  مريپل  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  31886 نوبت دوم
  نديفرا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  31887 نوبت دوم
  كينتيو س كيناميترمود  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  31891 نوبت دوم
  يجداساز يندهايفرا شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  31892 نوبت دوم

  نديفرا يمهندس شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  31893 دومنوبت
  گرايش انرژي ومحيط زيست  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  31894 نوبت دوم
  گرايش كاتاليست  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  31895 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31896 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  31897 نوبت دوم
  دانشكده فني گيالن ليمحل تحص-گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  31898 نوبت دوم
ــدهاي جداســازي   مرد  زن  -  20  دانشگاه تهران  31899  نوبت دوم ــي كاســپين ليمحــل تحصــ-گــرايش طراحــي فراين دانشــكده فن

  رضوانشهرگيالن
  گرايش پيشرفته  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  31900 نوبت دوم
  گرايش نانوشيمي  مرد زن - 1  دانشگاه سمنان  31901 نوبت دوم
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31902 نوبت دوم
  گرايش جداسازي  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31903 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  31904 نوبت دوم
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31905 نوبت دوم
  گرايش سنتيك وترموديناميك  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31906 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31907 نوبت دوم
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31908 نوبت دوم
 گرايش بيوتكنولوژي  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31909 نوبت دوم
  يگرايش مخازن هيدروكربن  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31910 نوبت دوم
 گرايش محيط زيست  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31911 نوبت دوم
  مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  31912 نوبت دوم
  گرايش نانو  مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  31913 نوبت دوم

  گرايش پديده هاي انتقال  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31914 دومنوبت
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31915 نوبت دوم
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31916 نوبت دوم
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31917 نوبت دوم
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31918 نوبت دوم
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31919 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31920 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31921 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31922 نوبت دوم
 گرايش صنايع غذايي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  31923 نوبت دوم
  گرايش پديده هاي انتقال  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31924 نوبت دوم
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31925 نوبت دوم
  گرايش جداسازي وطراحي فرايند  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31926 نوبت دوم
  گرايش مهندسي محيط زيست  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31927 نوبت دوم
  گرايش نانو  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  31928 نوبت دوم
محـل تحصـيل دانشـگاه صـنعتي اميـر كبيرپـرديس-گرايش مهندسي محيط زيست  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي اميركبير  31929  نوبت دوم

  بندرماهشهر
محــل تحصــيل دانشــگاه صــنعتي اميــر كبيــر پــرديس-گــرايش صــنايع پتروشــيمي  مرد  زن  -  5  اميركبيردانشگاه صنعتي   31930  نوبت دوم

  بندرماهشهر
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  31931 نوبت دوم
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  31932 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (شيمي ـ مهندسي 1257ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 ييغذا عيصنا شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31933 نوبت دوم
  انتقال يها دهيپد شيگرا  مرد زن - 2 تبريزدانشگاه صنعتي سهند   31934 نوبت دوم
  كينتيو سكيناميترمود شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31935 نوبت دوم
  يجداساز يندهايفرا يطراح شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31936 نوبت دوم
  نديفرا يمهندس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31937 نوبت دوم
  مريپل شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31938 نوبت دوم
  ستيرطيمح يمهندس شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31939 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31940 نوبت دوم
  گرايش ترموسينتيك وكاتاليست  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31941 نوبت دوم
 گرايش صنايع غذايي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31942 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31943 نوبت دوم
  گرايش مدل سازي وشبيه سازي وكنترل  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31944 نوبت دوم
 گرايش مهندسي پليمر  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31945 نوبت دوم
  گرايش مهندسي محيط زيست  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31946 نوبت دوم
  پديده هاي انتقال وفرآيندهاي جداسازي شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  31947 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  31948 نوبت دوم
  يمعدنييايميش عيصنا شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  31949 نوبت دوم
  گرايش ترموديناميك وسينتيك  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  31950 نوبت دوم
  ،شبيه سازي وكنترل فرآيندها  گرايش طراحي  مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  31951 نوبت دوم
  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  31952 نوبت دوم
 درزمينه بيوشيميايي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  31953 نوبت دوم
 صنايع غذاييگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  31954 نوبت دوم
  گرايش فرآوري وانتقال گاز  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  31955 نوبت دوم
  پليمر  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  31956 نوبت دوم
  نديفرآ يوطراح يساز هيگرايش شب  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  31957 نوبت دوم
  يجداساز يندهايگرايش پديده هاي انتقال و فرآ  مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  31958 نوبت دوم
  يميش يعنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي نانومهندس  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  31959 نوبت دوم
    مرد زن - 13  دانشگاه كاشان  31960 نوبت دوم
  يجداساز يندهايفرا شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  31961 نوبت دوم

    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  31962 دومنوبت
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  31963 نوبت دوم
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  31964 نوبت دوم
  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته  مرد زن - 2  دانشگاه ياسوج  31965 نوبت دوم
  گرايش فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  31966 نوبت دوم
 يوتكنولوژيب شيگرا  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   31967 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يوتكنولوژيب شيگرا  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   31968 پيام نور
 گرايش مهندسي پليمر  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(شمال ـ آمل دانشگاه   31969 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  31970 غيرانتفاعي
 فرآيندهاي جداسازي  مرد زن - 15 نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   31971 غيرانتفاعي
  گرايش فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 15 محمودآباد-كاوشموسسه غيرانتفاعي   31972 غيرانتفاعي
  فرآيند يگرايش طراح-آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  31973 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31888 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص مريپل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31889 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپردليمحل تحص نديفرا  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  31890 پرديس خودگردان
يطراحـ  شيگـرا -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشـگاه واقـع درجزيـره كـيش      مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  31974 پرديس خودگردان

  ندهايفرآ
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10 دانشگاه خليج فارس بوشهر  31975 پرديس خودگردان
  مريپل شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 1  دانشگاه رازي كرمانشاه  31976 پرديس خودگردان
  ندهايفرآ يطراح شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  31977 پرديس خودگردان
  فرآيندها يگرايش طراح-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درچابهار  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31978 پرديس خودگردان
  ندهايفرآ يطراح شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  31979 پرديس خودگردان
  نانو شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  31980 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  31981 پرديس خودگردان
  گاز يمهندس شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  31982 پرديس خودگردان
  انتقال يها دهيپد شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  31983 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  31984 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1257
  اي هستهگرايش چرخه سوخت  مرد زن - 2  دانشگاه شهيد بهشتي  31985 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 4  دانشگاه شهيد بهشتي  31986 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  31987 روزانه
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31988 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  31989 روزانه
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضوابط دانشكده مهندس-چرخه سوخت شيگرا  مرد  زن  -  7  دانشگاه صنعتي شريف  31990  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  31991 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  31992 نوبت دوم
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضوابط دانشكده مهندس-چرخه سوخت شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  31993  نوبت دوم

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  )1با ضرايب گرايش ( تجديد پذيرـ مهندسي انرژي هاي 1257

    مرد زن - 4  پژوهشگاه مواد و انرژي  31994 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  31995 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  31996 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سيستمهاي انرژي1257

  ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص-ستيزطيومح يانرژ شيگرا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  31997 روزانه
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص-يانرژ يتكنولوژ شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  31998 روزانه
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  31999 روزانه
يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  32000  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي شريف  32001  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص )يكدرشته امتحان با
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  )1با ضرايب گرايش (ـ مهندسي سيستمهاي انرژي 1257ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
متفـاوت يبابرنامه درسـ (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يهايفناور شيگرا  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي شريف  32002  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص-ستيزطيومح يانرژ شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  32003 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص-يانرژ يتكنولوژ شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32004 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32005 نوبت دوم
يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  32006  نوبت دوم

  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
  ستيز طيومح يانرژ شيگرا-خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل  پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32007 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مهندسي تسليحاتـ 1257
شـرايط-محـل تحصـيل تهـران   -گرايش مهمـات  يميش يرشته مهندس يبرا رشيپذ  مرد - - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32008 روزانه

  مرد - - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32009 نوبت دوم  درانتهاي دفترچه
  )1با ضرايب گرايش ( يپزشك ستيز -يميش يـ مهندس1257

    مرد زن - 11  دانشگاه تربيت مدرس  32010 روزانه
 زيست پزشكيگرايش   مرد زن - 5  دانشگاه تهران  34035 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  34069 روزانه

 زيست پزشكيگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه تهران  34038 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  34080 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( صنايع - ـ مهندسي صنايع 1259
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  32011 روزانه
    - زن - 18  )س(دانشگاه الزهرا  32012 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه بجنورد  32013 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  32014 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32015 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  32016 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه تفرش  32017 روزانه
  دانشكده فني فومن گيالن ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32018 روزانه
  دانشكده فني كاسپين رضوانشهرگيالن ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32019 روزانه
 مهندسي لجستيك و زنجيره تامين-التحصيلي مهندسي صنايعفارغ ومدرك رشته عنوان  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32020 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32021 روزانه
  گرايش مهندسي نفت و گاز-عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي مديريت پروژه  مرد زن - 14  دانشگاه تهران  32022 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32023 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32024 روزانه
    مرد زن - 7 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   32025 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  32026 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32027 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  32028 روزانه
    - زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  32029 روزانه
    مرد - - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  32030 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32031 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32032 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شريف  32033 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شيراز  32034 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شيراز  34039 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه علم و صنعت ايران  32035 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه فردوسي مشهد  32036 روزانه
    مرد زن - 19  دانشگاه كردستان  32037 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  32038 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه يزد  32039 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  32040 نوبت دوم
    - زن - 7  )س(دانشگاه الزهرا  32041 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  32042 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  32043 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32044 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه تفرش  32045 نوبت دوم
وزنجيره تامين مهندسي لجستيك-التحصيلي مهندسي صنايع عنوان رشته ومدرك فارغ  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32046 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32047 نوبت دوم
  گرايش مهندسي نفت و گاز-عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي مديريت پروژه  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32048 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32049 نوبت دوم
  دانشكده فني فومن گيالن ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  32050 نوبت دوم
  دانشكده فني كاسپين رضوانشهرگيالن ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه تهران  32051 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  32052 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32053 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  32054 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32055 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32056 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  32057 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  32058 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32059 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32060 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32061 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  32062 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  32063 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  32064 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  32065 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32066 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32067 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32068 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي   مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  32069 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  32070 غيرانتفاعي
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  )1با ضرايب گرايش (صنايع  -ـ مهندسي صنايع 1259ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  32071 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تنكابن-غيرانتفاعي آيندگانموسسه   32072 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  32073 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  32074 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32075 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  32076 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  32077 غيرانتفاعي
  نيواحدقزو ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  32079 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )قزوين(شهرصنعتي البرز-موسسه غيرانتفاعي كاسپين  32080 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32081 مجازي
  شيوه آموزش محور-قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 50  دانشگاه تهران  32082 مجازي
  شيوه آموزش محور-دانشكده فني فومن گيالن ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  32083 مجازي
  شيوه آموزش محور-دانشكده فني كاسپين رضوانشهرگيالن ليمحل تحص  مرد زن - 60  دانشگاه تهران  32084 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32085 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 40 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  32086 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  32087 پرديس خودگردان
بصـورت مشـترك بادانشـگاه   -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشكده هـاي فنـي    مرد  زن  -  5  دانشگاه تهران  32088 پرديس خودگردان

ENSAM دفترچه يدرانتها طيشرا-فرانسه  
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32089 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32090 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32091 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  32092 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 20 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32093 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  32094 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي حمل ونقل ريلي1259
  دردانشكده مهندسي راه آهن  مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  32095 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1259
  تكنولوژي اطالعاتگرايش سيستمهاي   مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  32096 روزانه

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي مالي1259
    مرد زن - 8  دانشكده علوم اقتصادي  32097 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  32098 روزانه
  محل تحصيل دانشكده مديريت  مرد زن - 13  دانشگاه تهران  32099 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32100 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32101 روزانه

    مرد زن - 4  دانشكده علوم اقتصادي  32102 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده مديريت  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32103 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32104 نوبت دوم
    مرد زن - 1 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   32105 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32106 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  32107 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تهران-خاتممركزآموزش عالي غيرانتفاعي  32108 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  32109 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( مديريت نوآوري وفناوري - ـ مهندسي صنايع1259
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32110 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32111 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  32112 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( مهندسي لجستيك وزنجيره تامين - ـ مهندسي صنايع1259
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 30 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  32113 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32114 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32115 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  32116 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32117 نوبت دوم
  * )1با ضرايب گرايش ( مديريت سيستم وبهره وري- ـ مهندسي صنايع 1260

    مرد زن - 9  تربيت مدرسدانشگاه   32118 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32119 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32120 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شريف  32121 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شهرشاهين -محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32122 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32123 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  32124 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا-شيوه آموزش محور-واحدشهرستان نور ليمحل تحص  مرد - - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  32125 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  32126 روزانه

  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  32127 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32128 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32129 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32130 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  32131 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  32132 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32133 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32134 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32135 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شمالتهراندانشگاه پيام نور مركز   32136 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  32137 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  32138 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال ـ آمل   32139 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  32140 غيرانتفاعي
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  * )1با ضرايب گرايش (مديريت سيستم وبهره وري -ـ مهندسي صنايع 1260ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  32141 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تهران-مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم  32142 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مؤسسه غيرانتفاعي آبا ـ آبيك  34074 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  32143 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  32144 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  32145 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32146 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال  32147 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32148 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه صنعتي اصفهان  32149 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  32150 مجازي

  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  خوارزمي تهراندانشگاه   32151 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  32152 پرديس خودگردان
ـ وعلـوم واقـع درجز   يپرديس خـودگردان مهندسـ   ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  32153 پرديس خودگردان شـرايط-شيكـ  رهي

  درانتهاي دفترچه
  .باشند وري نمي گرايش مديريت سيستم و بهرههاي تحصيلي از  كد محلآموختگان رشته مهندسي صنايع، مجاز به انتخاب  دانش* 

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي1260
  ياقتصاد  شيگرا  مرد زن - 6  دانشكده علوم اقتصادي  32154 روزانه
  انرژي يستمهايسيزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 6  دانشكده علوم اقتصادي  32155 روزانه
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 6  دانشكده علوم اقتصادي  32156 روزانه
  حمل و نقل شيگرا  مرد زن - 6  دانشكده علوم اقتصادي  32157 روزانه
    مرد زن - 5  مدرسدانشگاه تربيت   32158 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  32159 روزانه
  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32160 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32161 روزانه
  درانتهاي دفترچهشرايط   مرد - - 15 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  32162 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  32163 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32164 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  32165 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32166 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32167 روزانه
  يمال ااقتصاديداوطلبان عالقمندبه اقتصاديبرا-گرايش اقتصاد  مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي شريف  32168 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شريف  32169 روزانه
  دانشكده مهندسي پيشرفتمحل تحصيل -زمينه برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي  مرد - - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  32170 روزانه
  نهيزم نيداوطلبان عالقمند به ا يبرا-نيتامرهيزنج تيريمد نهيزم  مرد زن - 20 دانشگاه علم و صنعت ايران  32171 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  32172 روزانه
  برنامه ريزي حمل و نقل  مرد زن - 10 ريزيبرنامهمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و  32173 روزانه
  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي  مرد زن - 10 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  32174 روزانه
  انرژيگرايش برنامه ريزي سيستمهاي   مرد زن - 10 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  32175 روزانه
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 10 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  32176 روزانه

  ياقتصاد شيگرا  مرد زن - 3  دانشكده علوم اقتصادي  32177 نوبت دوم
  برنامه ريزي حمل و نقل شيگرا  مرد زن - 3  دانشكده علوم اقتصادي  32178 نوبت دوم
  انرژي يستمهايسيزيبرنامه ر شيگرا  مرد زن - 3  دانشكده علوم اقتصادي  32179 نوبت دوم
  تحقيق درعمليات شيگرا  مرد زن - 3  دانشكده علوم اقتصادي  32180 نوبت دوم
  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32181 نوبت دوم
  تحقيق درعملياتگرايش   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32182 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32183 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32184 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32185 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32186 نوبت دوم
    مرد زن - 1 خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي   32187 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32188 نوبت دوم
  يمال ااقتصاديداوطلبان عالقمندبه اقتصاديبرا-گرايش اقتصاد  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  32189 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  32190 نوبت دوم
  نهيزم نيداوطلبان عالقمند به ا يبرا-نيتامرهيزنج تيريمد نهيزم  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  32191 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32192 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32193 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32194 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32195 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  32196 غيرانتفاعي
  گرايش برنامه ريزي اقتصادي  مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  32197 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  32198 غيرانتفاعي
  گرايش برنا مه ريزي سيستمهاي اقتصادي  مرد زن - 10 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32199 غيرانتفاعي
  گرايش برنامه ريزي سيستمهاي انرژي  مرد زن - 10 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32200 غيرانتفاعي
  گرايش تحقيق درعمليات  مرد زن - 10 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32201 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  32202 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32203 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  32204 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( آينده پژوهي يـ مهندس1260

    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  32205 روزانه
    مرد زن - 3  صنعتي اميركبيردانشگاه   32206 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  32207 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32208 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت درسوانح طبيعي1262
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  32209 روزانه
    مرد زن - 10 ـ تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  32210 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32211 نوبت دوم
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  32212 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش ( فتوگرامتري- نقشه برداري -ـ مهندسي عمران 1263

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه تفرش  32213 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32214 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32215 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تفرش  32216 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32217 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32218 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32219 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ژئودزي- نقشه برداري -ـ مهندسي عمران 1263
    مرد - - 6  دانشگاه اصفهان  32220 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  32221 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32222 روزانه
 گرايش هيدروگرافي  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32223 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  32224 روزانه
    مرد زن - 5 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   32225 روزانه

    مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  32226 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  32227 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32229 نوبت دوم
 گرايش هيدروگرافي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32230 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  32231 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32232 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32233 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32228 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( سنجش ازدور-ـ مهندسي عمران 1263

    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32234 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32235 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32236 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32237 روزانه

    مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32238 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32239 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32240 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32241 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32242 نوبت دوم
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران  32243 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( )GIS(سيستمهاي اطالعات جغرافيايي -ـ مهندسي عمران 1263
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32244 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  32245 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32246 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32247 روزانه

    مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32248 نوبت دوم
    مرد زن - 4  تهراندانشگاه   32249 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32250 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32251 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32252 نوبت دوم

  مرد  زن  -  15  نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   32253 پرديس خودگردان
پذيرش بعداز آزمونهاي تكميلـي دانشـگاه ازبـين-هلند ITCدوره مشترك بادانشگاه

يبـرا -ينقشـه بـردار   يعنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي مهندس-معرفي شدگان
  www.kntu.ac.irاطالعات بيشتر

  )1با ضرايب گرايش ( سازه-ـ مهندسي عمران 1264
پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند غيرعامل  32254  روزانه

  شيوه پژوهش محور  مرد  زن  -  5  شاخص پژوه ـ اصفهان
    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  32255 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه اروميه  32256 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه اصفهان  32257 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه بجنورد  32258 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  32259 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه بناب  32260 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32261 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه بيرجند  32262 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32263 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه تبريز  32264 روزانه
    مرد زن - 10كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32265 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 9 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32266 روزانه
  زمينه در مدارك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد -سازه و مواد كيزمينه  مكان  مرد زن - 5  تربيت مدرسدانشگاه   32267 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  32268 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تفرش  32269 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه تهران  32270 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 30 )ع(حسيندانشگاه جامع امام   32271 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  32272 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  32273 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  32274 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه رازي كرمانشاه  32275 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه زنجان  32276 روزانه
    مرد زن - 22  دانشگاه سمنان  32277 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32278 روزانه
    شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  32279 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  32280 روزانه
    مرد زن - 19 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32281 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32282 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (سازه -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  32283 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  32284 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  32285 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه صنعتي اصفهان  32286 روزانه
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: زمينه مواد مركب محل اجراء دوره  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  32287 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  32288 روزانه
    مرد زن - 21  دانشگاه صنعتي بابل  32289 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32290 روزانه
    مرد زن - 10 صنعتي سهند تبريزدانشگاه   32291 روزانه
    مرد زن - 36  دانشگاه صنعتي شريف  32292 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه علم و صنعت ايران  32293 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  32294 روزانه
    مرد - - 20  دانشگاه قم  32295 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه كاشان  32296 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  32297 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  32298 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه گيالن ـ رشت  32299 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  32300 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  32301 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  32302 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32303 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  32304 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32305 روزانه
    مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  32306 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  32307 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه يزد  32308 روزانه
    مرد زن - 8 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان  32309 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  32310 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  32311 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  32312 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  32313 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32314 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32315 نوبت دوم
    مرد زن - 13  دانشگاه تبريز  32316 نوبت دوم
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32318 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32319 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تفرش  32320 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32321 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  32322 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32323 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  32324 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  32325 نوبت دوم
    مرد زن - 13  دانشگاه سمنان  32326 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32327 نوبت دوم
    شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  32328 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  32329 نوبت دوم
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32330 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32331 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  32332 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  32333 نوبت دوم
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: زمينه مواد مركب محل اجراء دوره  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  32334 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32335 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي بابل  32336 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32337 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32338 نوبت دوم
    مرد زن - 3 سهند تبريزدانشگاه صنعتي   32339 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  32340 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  32341 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه كاشان  32342 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  32343 نوبت دوم
    مرد زن - 5 اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ   32344 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  32345 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32346 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  32347 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  32348 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32349 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32350 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال ـ آمل   32351 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  32352 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  32353 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  32354 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 شيراز-موسسه غيرانتفاعي آپادانا  32355 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تنكابن-موسسه غيرانتفاعي آيندگان  32356 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  32357 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  32358 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  32359 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 چالوس-ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  32360 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  32361 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  32362 غيرانتفاعي
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  )1با ضرايب گرايش (سازه -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان  32363 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 الهيجان-موسسه غيرانتفاعي ديلمان   32364 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  32365 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي سارويه  32366 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   32367 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  32368 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  32369 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رفسنجان-موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  32370 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  32371 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه آريا  32372 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )بابل(اميركال-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  32373 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  32374 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  32376 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  32377 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  32378 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32317 پرديس خودگردان
  آزادارسدرشهرجلفامنطقه  واقع زيخودگردان ارس دانشگاه تبرسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32379 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32380 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  32381 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  32382 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  32383 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32384 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  32385 پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان  ليمحل تحص  مرد زن - 15  بابلدانشگاه صنعتي   34040 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32386 پرديس خودگردان
محور آموزش وهيش-شيك رهيدرجز واقع وعلوم يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32387 پرديس خودگردان
  سازه شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 15 -  دانشگاه قم  32388 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  32389 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  32390 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  32391 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي محيط زيست1264
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش آب وفاضالب  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32392 روزانه
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش آلودگي هوا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32393 روزانه
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش سواحل  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32394 روزانه
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش موادزايدجامد  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32395 روزانه
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-منابع آب شيگرا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32396 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  32397 روزانه

  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-وفاضالبگرايش آب   مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32398 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش آلودگي هوا  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32399 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش سواحل  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32400 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-آبگرايش منابع   مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32401 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-گرايش موادزايدجامد  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32402 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32403 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32404 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ پدافندغيرعامل1264
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش سازه هاي دفاعي  مرد - - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32405 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي  مرد - - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32406 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش سازه هاي دفاعي  مرد - - 9 مالك اشتردانشگاه صنعتي   32407 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي  مرد - - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32408 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( مهندسي زلزله-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 15 مسكن ساختمان وپژوهشكده   32409 روزانه
  يريبحران وخطرپذ تيريمد نهيزم  مرد زن - 5 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  32410 روزانه
  زمينه ژئوتكنيك  مرد زن - 6 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين  32411 روزانه
  زمينه سازه  مرد زن - 15 شناسي و مهندسي زلزلهالمللي زلزله  پژوهشگاه بين  32412 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  32413 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  32414 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه تبريز  32415 روزانه
  ياپيماني وزارت آموزش وپرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي   مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32416 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  32417 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه تهران  32418 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه خوارزمي تهران  32419 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  32420 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  32421 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  32422 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32423 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32424 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي بابل  32425 روزانه
    مرد زن - 12 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   32426 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32427 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32428 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  32429 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شيراز  34041 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه علم و صنعت ايران  32430 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32431 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  32432 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه كردستان  32433 روزانه
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  )2با ضرايب گرايش (مهندسي زلزله -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

كد محل   تحصيليدوره 
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 7 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32434 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اراك  32435 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  32436 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  32437 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32439 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  32440 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32441 نوبت دوم

    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  32442 دومنوبت
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32443 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32444 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  32445 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32446 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32447 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32448 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  32449 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32450 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32451 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(شمال ـ آمل دانشگاه   34067 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  32452 غيرانتفاعي
    - زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي ال طه  32453 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  32454 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   32455 غيرانتفاعي
    مرد - - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  32456 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  32457 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )بابل(اميركال-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  32458 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32438 پرديس خودگردان
  واقع درشهر جلفامنطقه آزادارس زيخودگردان ارس دانشگاه تبر سيپرد محل تحصيل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32459 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  32460 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  32461 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  32462 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32463 پرديس خودگردان
آموزش محور وهيش-شيك رهيوعلوم واقع درجز يخودگردان مهندس پرديس ليتحص محل  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32464 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( مكانيك خاك وپي-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  32465 روزانه
    مرد - - 3  دانشگاه اصفهان  32466 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه بجنورد  32467 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه بجنورد  32468 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32469 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32470 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  32471 روزانه
    مرد زن - 10كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32472 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32473 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  32474 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تفرش  32475 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32476 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  32477 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 11  دانشگاه خوارزمي تهران  32478 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  32479 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  32480 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  32481 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  32482 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  32483 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32484 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32485 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  32486 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  32487 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32488 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  32489 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  32490 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي بابل  32491 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32492 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32493 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه صنعتي شريف  32494 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  32495 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شيراز  34042 روزانه
    مرد زن - 6  قم  يدانشگاه صنعت  32496 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  32497 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32498 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه فسا  32499 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  32500 روزانه
    مرد زن - 5 اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه محقق   32501 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  32502 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32503 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  32504 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  32505 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  32506 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه اصفهان  32507 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه بجنورد  32508 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32509 نوبت دوم
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  )3با ضرايب گرايش (مكانيك خاك وپي -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32510 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  32511 نوبت دوم
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32513 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32514 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تفرش  32515 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32516 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه خوارزمي تهران  32517 نوبت دوم
    مرد زن - 3  زنجاندانشگاه   32518 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  32519 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  32520 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  32521 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32522 نوبت دوم
    مرد زن - 3 اهوازدانشگاه شهيد چمران   32523 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شيراز  32524 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32525 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32526 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32527 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32528 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس گرمسار  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32529 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  32530 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32531 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32532 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32533 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  32534 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه علم و صنعت ايران  32535 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32536 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  32537 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32538 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  32539 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32540 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ياسوج  32541 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  32542 نوبت دوم
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   32543 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   32544 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  32545 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزويندستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  32546 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  32547 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 چالوس-ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  32548 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  32549 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي شمس گنبد  32550 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  32551 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )بابل(اميركال-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  32552 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32512 پرديس خودگردان
 منطقه آزادارس-واقع درشهرجلفا زيدانشگاه تبر خودگردان ارسسيپرد  تحصيل  محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32553 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  32554 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  32555 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32556 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  32557 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  32558 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( راه وترابري-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  32559 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  32560 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32561 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  32562 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  32563 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  32564 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  32565 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32566 روزانه
    مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه صنعتي   32567 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32568 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي بابل  32569 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32570 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  32571 روزانه
    مرد زن - 12 ايراندانشگاه علم و صنعت   32572 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  32573 روزانه
    مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(ولي عصردانشگاه   34043 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  32574 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  32575 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32576 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  32577 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  32578 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  32579 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32580 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32581 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32582 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  32583 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  32584 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32585 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32586 نوبت دوم
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  )4با ضرايب گرايش (راه وترابري -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  32587 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  32588 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  32589 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  32590 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32591 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  32592 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32593 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32594 پيام نور
    مرد زن - 15 همدان-موسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها  32595 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  32596 خودگردانپرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32597 پرديس خودگردان

  )5با ضرايب گرايش ( مهندسي آب-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  32598 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32599 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  32600 روزانه
    مرد زن - 14كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32601 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  32602 روزانه
  گرايش رودخانه  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  32603 روزانه
  فاضالب شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  32604 روزانه
  منابع آب شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  32605 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  32606 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زابل  32607 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  32608 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32609 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  32610 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32611 روزانه
  گرايش آبهاي زيرزميني  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32612 روزانه
    مرد زن - 10 صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران دانشگاه  32613 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  32614 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32615 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  32616 روزانه
  گرايش مديريت منابع آب  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32617 روزانه
  گرايش هيدروليك  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32618 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  32619 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  32620 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علم و صنعت ايران  32621 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32622 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  32623 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه كردستان  32624 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  32625 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  32626 روزانه

    مرد زن - 2  اصفهاندانشگاه   32627 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32628 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  32629 نوبت دوم
    مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32631 نوبت دوم
  گرايش رودخانه  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  32632 نوبت دوم

  فاضالب شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  32633 دومنوبت
  منابع آب شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  32634 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زابل  32635 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  32636 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32637 نوبت دوم

    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  32638 دومنوبت
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32639 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32640 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32641 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  32642 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32643 نوبت دوم
  گرايش مديريت منابع آب  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32644 نوبت دوم
  گرايش هيدروليك  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32645 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-منابع آب تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   32646 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-كيدروليه شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32647 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  32648 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32649 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ياسوج  32650 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  32651 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آل طه ـ تهرانموسسه غيرانتفاعي   34062 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي صائب ابهر  32652 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي كرمان  32653 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  32654 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32630 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  32655 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( سازه هاي هيدروليكي-مهندسي عمران ـ 1264
    مرد زن - 5 دانشگاه آيت اله بروجردي ـ بروجرد  34063 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  32656 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  32657 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  32658 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32659 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه خليج فارس بوشهر  32660 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه رازي كرمانشاه  32661 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه زنجان  32662 روزانه
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  )6با ضرايب گرايش (سازه هاي هيدروليكي -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  32663 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32664 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  32665 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  32666 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  32667 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32668 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32669 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  32670 روزانه
    مرد زن - 6  اصفهاندانشگاه صنعتي   32671 روزانه
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  32672 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  32673 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32674 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي سيرجان  32675 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  32676 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  32677 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  32678 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  32679 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32680 روزانه
  يكيدروليه يسازه ها شيگرا  - زن - 5  دانشگاه قم  32681 روزانه
  يكيدروليه يسازه ها شيگرا  مرد - - 5  دانشگاه قم  32682 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32683 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  32684 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  32685 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32687 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  32688 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  32689 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  32690 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  32691 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  32692 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32693 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32694 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32695 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32696 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  32697 نوبت دوم

    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32698 دومنوبت
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32699 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي سيرجان  32700 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  32701 نوبت دوم
    مرد زن - 2  فردوسي مشهددانشگاه   32702 نوبت دوم
  يكيدروليه يسازه ها شيگرا  - زن - 3  دانشگاه قم  32703 نوبت دوم
  يكيدروليه يسازه ها شيگرا  مرد - - 3  دانشگاه قم  32704 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   32705 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شمالتهراندانشگاه پيام نور مركز   32706 پيام نور
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران  32707 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32686 پرديس خودگردان
  آزادارس واقع درشهر جلفامنطقه زيدانشگاه تبرخودگردان ارس سيتحصيل پرد محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32708 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  32709 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  32710 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 كرماندانشگاه شهيد باهنر   32711 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  32712 پرديس خودگردان

  )7با ضرايب گرايش ( سازه هاي دريايي-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  32713 روزانه
    مرد زن - 6  مدرسدانشگاه تربيت   32714 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  32715 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  32716 روزانه
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  32717 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32718 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32719 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  32720 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32721 روزانه
  ييايدر يسازه ها شيگرا  مرد - - 4  دانشگاه قم  32722 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  32723 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32724 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  32725 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32727 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  32728 نوبت دوم
  صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباسمحل تحصيل دانشگاه  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32729 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32730 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32731 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32732 نوبت دوم
  ييايدر يسازه ها شيگرا  مرد - - 2  دانشگاه قم  32733 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  32734 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32735 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32726 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون   34044 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32736 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش ( برنامه ريزي حمل ونقل-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  32737 روزانه
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  )8با ضرايب گرايش (برنامه ريزي حمل ونقل -ـ مهندسي عمران 1264ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32738 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  32739 روزانه
  در دانشكده صنعت حمل ونقل  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32740 روزانه
  دردانشكده صنعت حمل و نقل  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  32741 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32742 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه صنعتي شريف  32743 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علم و صنعت ايران  32744 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  32745 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32746 نوبت دوم
  دردانشكده صنعت حمل ونقل  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32747 نوبت دوم
  در دانشكده صنعت حمل ونقل  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  32748 نوبت دوم
  در دانشكده صنعت حمل ونقل-شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  32749 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32750 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  32751 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  32752 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال ـ آمل   32753 غيرانتفاعي

  )9با ضرايب گرايش ( مهندسي مديريت وساخت-ـ مهندسي عمران 1264
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  32754 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  32755 روزانه
  دوام بتن يپروژه پژوهشكده تكنولوژ يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32756 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32757 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  32758 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  32759 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32760 روزانه
 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 4 تهران-مركز تحقيقات بتن  32761 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  32762 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  32763 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32764 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  32765 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32766 نوبت دوم
  ساخت تيريمد يمهندس  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   32767 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ساخت تيريمد يمهندس  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   32768 پيام نور
    مرد زن - 15 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  32769 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  32770 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  32771 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )بابل(اميركال-آريانموسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري  32772 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  32773 مجازي

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  32774 پرديس خودگردان
  )10با ضرايب گرايش ( مهندسي محيط زيست-ـ مهندسي عمران 1264

آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان حفاظت محيط  34082  روزانه
    مرد  زن  -  5  زيست

    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  32775 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  32776 روزانه
  محل تحصيل دانشكده فني  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  32777 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  32778 روزانه
  دانشكده مهندسي علوم آب  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32779 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  34065 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  32780 روزانه
  ستيز طيپروژه پژوهشكده مح ياجرامحل   مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32781 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32782 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  32783 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32784 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  32785 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  صنعتي شريفدانشگاه   32786 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  32787 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32788 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فسا  34078 روزانه

  محل تحصيل دانشكده فني  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  32789 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-كرج ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  32790 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32791 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  32792 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32793 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32794 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  32795 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  32796 نوبت دوم
    مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   32797 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 شيرازدانشگاه پيام نور مركز   32798 پيام نور

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32799 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  32800 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  صنعتي شريفدانشگاه   32801 پرديس خودگردان
  محور آموزش وهيش-شيك رهيوعلوم واقع درجز يمهندس خودگردان پرديس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  32802 پرديس خودگردان

  )11با ضرايب گرايش ( مهندسي رودخانه-ـ مهندسي عمران 1264
  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32803 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32804 روزانه
    مرد - - 12 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  32805 روزانه
    مرد زن - 8 ـ بهبهان)ص(االنبياء صنعتي خاتمدانشگاه   32806 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32807 روزانه

    مرد زن - 4 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32808 نوبت دوم
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  34045 پرديس خودگردان
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  )12با ضرايب گرايش ( مهندسي آب وفاضالب-ـ مهندسي عمران 1264

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 14 تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ  32809 روزانه

    مرد زن - 6 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32810 نوبت دوم
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران  32811 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  32812 غيرانتفاعي

  )13با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سواحل1264
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  32813 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  32814 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32815 روزانه

  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 5  اميركبيردانشگاه صنعتي   32816 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32817 نوبت دوم

  )14با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي خطوط راه آهن1264
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  32818 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32819 روزانه
  دردانشكده مهندسي راه آهن  مرد زن - 13 دانشگاه علم و صنعت ايران  32820 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  32821 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  32822 نوبت دوم
  دردانشكده مهندسي راه آهن  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  32823 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( حمل ونقل دريايي- ـ دريانوردي1266
    مرد زن - 10 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  32824 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32825 روزانه

    مرد زن - 1 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  32826 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا-خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  32827 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( بندروكشتيراني- ـ دريانوردي1266
    مرد زن - 10 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  32828 روزانه

  دفترچه يدر انتها طيشرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  32829 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ساخت وتوليد-ـ مهندسي مكانيك 1267

    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  32830 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  32831 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه بيرجند  32832 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه تبريز  32833 روزانه
بازمينه تخصصي شكل-ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد  زن  -  6  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32834  روزانه

  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(دهي
بازمينـه تخصصـي-ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيمـاني وزارت آمـوزش وپـرورش     مرد  زن  -  6  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32835  روزانه

  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(فرآيندهاي ساخت
    مرد زن - 14  دانشگاه تربيت مدرس  32836 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تفرش  32837 روزانه
مهندسـي سيسـتمهاي(نـانو  يعلـوم وفنـاور   يليعنوان رشته ومـدرك فـارغ التحصـ     مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  32838  روزانه

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص)كيكروونانوالكترومكانيم
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32839 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  32840 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  32841 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  32842 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران  32843 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اراك  32844 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  32845 روزانه
  نو يهايپروژه پژوهشكده فناور يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  32846 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي اميركبير  32847 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه صنعتي بابل  32848 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32849 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 7 صنعتي مالك اشتردانشگاه   32850 روزانه
  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي  مرد زن - 7 دانشگاه علم و صنعت ايران  32851 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  32852 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  32853 روزانه
زمينــه تخصصــي درمــدرك فــارغ التحصــيلي درج(زمينــه تخصصــي ماشــين افــزار  مرد  زن  -  5  دانشگاه مراغه  32854  روزانه

  )نخواهدشد
زمينه تخصصي درمدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه مهندسي كنترل و اندازه گيري  مرد  زن  -  5  دانشگاه مراغه  32855  روزانه

  )نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي شكل دهي فلزات  مرد  زن  -  7  دانشگاه مراغه  32856  روزانه

  )نخواهدشد
    مرد زن - 8 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32857 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  32858 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  32859 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه بيرجند  32860 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  32861 نوبت دوم
زمينــه تخصــص درمــدرك فــارغ التحصــيلي درج(درزمينــه تخصصــي شــكل دهــي  مرد  زن  -  3  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32863  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصـيلي درج(درزمينه تخصصي فرآيندهاي ساخت   مرد  زن  -  3  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32864  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  32865 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تفرش  32866 نوبت دوم
مهندسـي سيسـتمهاي(نـانو  يعلـوم وفنـاور   يليعنوان رشته ومـدرك فـارغ التحصـ     مرد  زن  -  2  دانشگاه تهران  32867  نوبت دوم

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص)كيكروونانوالكترومكانيم
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32868 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  32869 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه سمنان  32870 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  32871 نوبت دوم

    مرد زن - 5 دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران  32872 دومنوبت
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اراك  32873 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (ساخت وتوليد -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  32874 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  32875 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  32876 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي بابل  32877 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32878 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32879 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32880 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  32881 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  32882 نوبت دوم
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي شكل دهي فلزات  مرد  زن  -  2  دانشگاه مراغه  32883  نوبت دوم

  )نخواهدشد
التحصــيلي درجزمينــه تخصصــي درمــدرك فــارغ (زمينــه تخصصــي ماشــين افــزار  مرد  زن  -  2  دانشگاه مراغه  32884  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينه تخصصي درمدرك فارغ التحصـيلي درج(زمينه مهندسي كنترل و اندازه گيري   مرد  زن  -  2  دانشگاه مراغه  32885  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32886 نوبت دوم
  ديساخت و تول  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  32887 پيام نور
  شيوه آموزش محور-ديساخت و تول  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  32888 پيام نور
    مرد زن - 15 نيينا-ينييموسسه غيرانتفاعي عالمه نا  32889 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32862 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32890 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  32891 پرديس خودگردان
  بندرعباس يمحل تحصيل پرديس دانشگاه  مرد زن - 12 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  32892 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مهندسي جوش -ـ مهندسي مكانيك1267
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  32893 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  32894 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( طراحي كاربردي-ـ مهندسي مكانيك 1267

    مرد زن - 18 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان  32895 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  32896 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  32897 روزانه
  ارتعاشات وكنترل يتخصص نهيزم  مرد زن - 8 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32898 روزانه
  جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد زن - 20 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32899 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه بيرجند  32900 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32901 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه تبريز  32902 روزانه
    مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32903 روزانه
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل  مرد  زن  -  7  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32904  روزانه

  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش)نخواهدشد
درج يليدرمـدرك فـارغ التحصـ    يتخصصـ  نـه يزم(جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد  زن  -  8  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32905  روزانه

  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش)نخواهدشد
    مرد زن - 12  دانشگاه تربيت مدرس  32906 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه تهران  32907 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 30 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  32908 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  32909 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه خليج فارس بوشهر  32910 روزانه
زمينه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(ارتعاشات كيناميد يتخصص نهيزم  مرد  زن  -  4  دانشگاه خوارزمي تهران  32911  روزانه

  كرج ليمحل تحص-)نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(جامـدات كيمكان يتخصص نهيزم  مرد  زن  -  4  دانشگاه خوارزمي تهران  32912  روزانه

  كرج ليمحل تحص-)نخواهدشد
    مرد زن - 18  دانشگاه رازي كرمانشاه  32913 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زنجان  32914 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه سمنان  32915 روزانه
    مرد زن - 21  دانشگاه شاهرود  32916 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  32917 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  32918 روزانه
    مرد زن - 14 كرماندانشگاه شهيد باهنر   32919 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32920 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  32921 روزانه
  )زمينه تخصصي درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه جامدات  مرد زن - 10 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32922 روزانه
زمينه تخصصي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه ديناميك، ارتعاشات و كنترل  مرد  زن  -  12  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32923  روزانه

  )نخواهدشد
  محل تحصيل اهواز  مرد زن - 6  دانشگاه صنعت نفت  32924 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اراك  32925 روزانه
    مرد زن - 30  دانشگاه صنعتي اصفهان  32926 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه صنعتي اميركبير  32927 روزانه
  و جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  32928 روزانه
  و ارتعاشات كيناميد يتخصص نهيزم  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي بابل  32929 روزانه
  و كنترلكيربات يتخصص نهيزم  مرد زن - 7  صنعتي بابلدانشگاه   32930 روزانه
زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ديناميك وكنترل  مرد  زن  -  9  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32931  روزانه

  )نخواهدشد
زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(مكانيك جامداتزمينه تخصصي   مرد  زن  -  12  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32932  روزانه

  )نخواهدشد
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32933 روزانه
  جامدات شيگرا  مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32934 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه صنعتي سيرجان  32935 روزانه
يندهايفرا يازدروس درشاخه تخصص يرشته،پروژه و بخش نيدر ا-ساخت يندهايفرا  مرد  زن  -  8  دانشگاه صنعتي شريف  32936  روزانه

  يكاربرد يمدرك فارغ التحصيلي طراح-ساخت به انجام مي رسد

  مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعتي شريف  32937  روزانه
ـ ومكانيب يكد رشته،پروژه ودروس خودرادرشـاخه تخصصـ   نيدر ا-كيومكانيب بـه كي

نهيشـ يشدگان با پ رفتهيپذ.يكاربرد يمدرك فارغ التحصيلي طراح-انجام مي رسانند
  خواهند گذراند يترم دروس جبران كيمدت  ك،بهيمكان يمهندس
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  )2با ضرايب گرايش (طراحي كاربردي -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 40  دانشگاه صنعتي شريف  32938 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه صنعتي شيراز  32939 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  34046 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32940 روزانه
    مرد زن - 6  قم  يدانشگاه صنعت  32941 روزانه
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ(تيكامپوز يموادوسازه هاكيزمينه تخصصي مكان  مرد  زن  -  4  دانشگاه علم و صنعت ايران  32942  روزانه

  )التحصيلي درج نخواهدشد
  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي  مرد زن - 5 علم و صنعت ايراندانشگاه   32943 روزانه
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي مكانيك جامـدات   مرد  زن  -  6  دانشگاه علم و صنعت ايران  32944  روزانه

  )نخواهدشد
ــارغ التحصــيالن درج(زمينــه تخصصــي مكاترونيــك  مرد  زن  -  7  دانشگاه علم و صنعت ايران  32945  روزانه زمينــه تخصصــي درمــدرك ف

  )نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل  مرد  زن  -  13  دانشگاه علم و صنعت ايران  32946  روزانه

  )نخواهدشد
    مرد زن - 15  دانشگاه فردوسي مشهد  32947 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه كاشان  32948 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه كردستان  32949 روزانه
    مرد زن - 30  دانشگاه گيالن ـ رشت  32950 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  32951 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  32952 روزانه
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر وليدانشگاه   32953 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  32954 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه يزد  32955 روزانه

    مرد زن - 9 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان  32956 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  32957 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  32958 نوبت دوم
  ارتعاشات وكنترل يتخصص نهيزم  مرد زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32959 نوبت دوم
  جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد زن - 10 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  32960 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه بيرجند  32961 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  32962 نوبت دوم
    مرد زن - 16  دانشگاه تبريز  32964 نوبت دوم
    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  32965 نوبت دوم
فـارغ التحصـيلي درجزمينـه تخصـص درمـدرك    (زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل  مرد  زن  -  3  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32966  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي مكانيك جامـدات   مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  32967  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  32968 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  32969 نوبت دوم
زمينه تخصص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(ارتعاشات  كيناميد يتخصص نهيزم  مرد  زن  -  2  دانشگاه خوارزمي تهران  32970  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(جامـدات كيمكان يتخصص نهيزم  مرد  زن  -  2  دانشگاه خوارزمي تهران  32971  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  32972 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  32973 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  32974 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  32975 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  32976 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32977 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  32978 نوبت دوم
  )زمينه تخصصي درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه جامدات  مرد زن - 4 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32979 نوبت دوم
زمينه تخصصي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه ديناميك، ارتعاشات و كنترل  مرد  زن  -  5  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  32980  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  32981 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  32982 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  32983 نوبت دوم

  و جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  32984 دومنوبت
  و ارتعاشات كيناميد يتخصص نهيزم  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي بابل  32985 نوبت دوم
  و كنترلكيربات يتخصص نهيزم  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  32986 نوبت دوم
زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ديناميك وكنترل  مرد  زن  -  5  نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   32987  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي مكانيك جامدات  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32988  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ديناميك وكنترل  مرد  زن  -  5  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32989  نوبت دوم

  شيوه آموزش محور-)نخواهدشد
درج زمينـه تخصصـي درمـدرك فـارغ التحصـيلي     (زمينه تخصصي مكانيك جامدات  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32990  نوبت دوم

  شيوه آموزش محور-)نخواهدشد
 كنترل كيناميزمينه د  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32991 نوبت دوم
  زمينه جامدات  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  32992 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي سيرجان  32993 نوبت دوم

  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  32994  نوبت دوم
ـ ومكانيب يكد رشته،پروژه ودروس خودرادرشـاخه تخصصـ   نيدر ا-كيومكانيب بـه كي

نهيشـ يشدگان با پ رفتهيپذ.يكاربرد يمدرك فارغ التحصيلي طراح-انجام مي رسانند
  خواهند گذراند يترم دروس جبران كيمدت  ك،بهيمكان يمهندس

يندهايفرا يازدروس درشاخه تخصص يرشته،پروژه و بخش نيدر ا-ساخت يندهايفرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  32995  نوبت دوم
  يكاربرد يمدرك فارغ التحصيلي طراح-ساخت به انجام مي رسد

    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  32996 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  32997 نوبت دوم
  )زمينه تخصص درمدرك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه تخصصي شكل دهي  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  32998 نوبت دوم
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ(تيكامپوز يموادوسازه هاكيزمينه تخصصي مكان  مرد  زن  -  2  دانشگاه علم و صنعت ايران  32999  نوبت دوم

  )التحصيلي درج نخواهدشد
ــارغ التحصــيالن درج(زمينــه تخصصــي مكاترونيــك  مرد  زن  -  3  دانشگاه علم و صنعت ايران  33000  نوبت دوم زمينــه تخصصــي درمــدرك ف

  )نخواهدشد
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  )2با ضرايب گرايش (طراحي كاربردي -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
التحصـيلي درج مدرك فارغ زمينه تخصص در  زمينه تخصصي مكانيك جامدات  مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  33001 نوبت دوم

  زمينه تخصصي ارتعاشات وكنترل  مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  33002 نوبت دوم  شد نخواهد
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  33003 نوبت دوم
    مرد زن - 13  دانشگاه كاشان  33004 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه گيالن ـ رشت  33005 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  33006 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  33007 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  33008 نوبت دوم
    مرد زن - 15  دانشگاه يزد  33009 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   33010 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   33011 پيام نور
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  33012 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تنكابن-موسسه غيرانتفاعي آيندگان  33013 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 رشتاحرار ـموسسه غيرانتفاعي   34066 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   33014 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه گيالن ـ رشت  33015 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  32963 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33016 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس بوشهر  33017 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  33018 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن 15 -  دانشگاه سمنان  33019 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  33020 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33021 پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان  ليمحل تحص  مرد زن - 15  بابلدانشگاه صنعتي   34047 پرديس خودگردان
  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل   مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي سيرجان  33022 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33023 پرديس خودگردان
  محورآموزش  وهيش-شيك رهيدرجز واقع وعلوم يمهندس خودگردانپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33024 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33025 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  33026 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  33027 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي انرژي هاي تجديد پذير1267
    مرد زن - 1  پژوهشگاه مواد و انرژي  33028 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  33029 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي ماشينهاي ريلي1267

  دردانشكده مهندسي راه آهن  مرد زن - 18 دانشگاه علم و صنعت ايران  33030 روزانه
  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي تسليحات1267

  -محل تحصيل تهران-سالح شيگرا كيمكان يرشته مهندس يبرا رشيپذ  مرد - - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33031 روزانه
  مرد - - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33032 نوبت دوم  شرايط درانتهاي دفترچه

  )2با ضرايب گرايش ( مهندسي موادمركبـ 1267
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-طراحي سازه هاي كامپوزيتي شيگرا  مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33033 روزانه

  درانتهاي دفترچه شرايط-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي سازه هاي كامپوزيتي   مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33034 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( ماهواره يـ مهندسي فناور1267

  نينويارائه دردانشكده فناور  مرد - - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  33035 روزانه
  )3با ضرايب گرايش ( تبديل انرژي-ـ مهندسي مكانيك 1267

    مرد زن - 14  دانشگاه اروميه  33036 روزانه
    مرد زن - 5  اصفهان دانشگاه  33037 روزانه
    مرد زن - 17 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33038 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه بيرجند  33039 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33040 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه تبريز  33041 روزانه
    مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيتكميلي صنعتي و فناوردانشگاه تحصيالت   33042 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 11 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33043 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه تربيت مدرس  33044 روزانه
    مرد زن - 20  دانشگاه تهران  33045 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33046 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  33047 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  33048 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه سمنان  33049 روزانه
    مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33050 روزانه
    مرد زن - 27  دانشگاه شاهرود  33051 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهركرد  33052 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه شهركرد  33053 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33054 روزانه
    مرد زن - 19 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33055 روزانه
    مرد زن - 15 مدني آذربايجان ـ تبريز دانشگاه شهيد  33056 روزانه
    مرد زن - 25  دانشگاه شيراز  33057 روزانه
  )زمينه درمدارك فارغ التحصيلي درج نخواهدشد(زمينه مديريت انرژي الكتريكي  مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  33058 روزانه
    مرد زن - 10 عباسپور ـ تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد  33059 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اروميه  33060 روزانه
    مرد زن - 22  دانشگاه صنعتي اصفهان  33061 روزانه
  يپروژه پژوهشكده انرژ يمحل اجرا  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33062 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي اميركبير  33063 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه صنعتي بابل  33064 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  33065 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33066 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33067 روزانه
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  )3با ضرايب گرايش (تبديل انرژي -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 26  دانشگاه صنعتي شريف  33068 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  33069 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  صنعتي شيراز دانشگاه  34048 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33070 روزانه
مدرك فارغ التحصيلي درج زمينه تخصص در  زمينه تخصصي علوم حرارتي  مرد زن - 7 دانشگاه علم و صنعت ايران  33071 روزانه

  زمينه تخصصي ديناميك سياالت  مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  33072 روزانه  نخواهدشد
  زمينه تخصصي سيستمهاي انرژي  مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  33073 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه فردوسي مشهد  33074 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه كاشان  33075 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه گيالن ـ رشت  33076 روزانه
    مرد زن - 13 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  33077 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33078 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  33079 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  33080 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  33081 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  33082 نوبت دوم
    مرد زن - 9 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33083 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه بيرجند  33084 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33085 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه تبريز  33086 نوبت دوم
    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33088 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33089 نوبت دوم
 گرايش ماشينهاي آبي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33090 نوبت دوم
    مرد زن - 10  تهراندانشگاه   33091 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33092 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  33093 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  33094 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  33095 نوبت دوم
    مرد زن - 6 زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ  33096 نوبت دوم
    مرد زن - 13  دانشگاه شاهرود  33097 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه شهركرد  33098 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33099 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33100 نوبت دوم
    مرد زن - 4 عباسپور ـ تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد  33101 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  33102 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  33103 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33104 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي بابل  33105 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33106 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33107 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33108 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  33109 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 مالك اشتردانشگاه صنعتي   33110 نوبت دوم
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(زمينه تخصصي ديناميك سياالت  مرد  زن  -  4  دانشگاه علم و صنعت ايران  33111  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينـه تخصـص درمـدرك فـارغ التحصـيلي درج(تخصصي سيستمهاي انرژيزمينه   مرد  زن  -  4  دانشگاه علم و صنعت ايران  33112  نوبت دوم

  )نخواهدشد
زمينــه تخصــص درمــدرك فــارغ التحصــيلي درج(زمينــه تخصصــي علــوم حرارتــي  مرد  زن  -  5  دانشگاه علم و صنعت ايران  33113  نوبت دوم

  )نخواهدشد
    مرد زن - 12  دانشگاه فردوسي مشهد  33114 نوبت دوم
    مرد زن - 14  دانشگاه كاشان  33115 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  33116 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  33117 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33118 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  33119 نوبت دوم
    مرد زن - 9  يزددانشگاه   33120 نوبت دوم
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   33121 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   33122 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  33123 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-غيرانتفاعي آباموسسه   33124 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  33125 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساوه-موسسه غيرانتفاعي انرژي  33126 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار  34071 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فوالدشهراصفهان-غيرانتفاعي صنعتي فوالدموسسه   33127 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بابل-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  33128 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33129 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه گيالن ـ رشت  33130 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  33131 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33087 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33132 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33133 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن 15 -  دانشگاه سمنان  33134 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33135 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درچابهار ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33136 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33137 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  33138 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33139 پرديس خودگردان
آمـوزش وهيش-شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  33140 پرديس خودگردان

  محور
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  )3با ضرايب گرايش (تبديل انرژي -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33141 خودگردانپرديس

  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  33142 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33143 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  33144 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي انرژي هاي تجديد پذير1267
    مرد زن - 2  پژوهشگاه مواد و انرژي  33145 روزانه
    مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  33146 روزانه
  ماهان دركرمانتيسا يمحل برگزار  مرد زن - 8كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33147 روزانه
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33148 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  33149 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  33150 روزانه

    مرد زن - 4كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33151 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33152 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  33153 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( اي هستهـ مهندسي 1267
  گرايش رآكتور  مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  33154 روزانه
  اي هستهگرايش چرخه سوخت  مرد زن - 1  دانشگاه شهيد بهشتي  33155 روزانه
  كيمكان-گرايش راكتور  مرد زن - 4  دانشگاه شهيد بهشتي  33156 روزانه
  گرايش راكتور  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  33157 روزانه
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33158 روزانه
  )وفيزيك اي هستهدرچارچوب دانشكده مهندسي (گرايش كاربرد پرتوها  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33159 روزانه
متفـاوت يبابرنامـه درسـ  (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-راكتور يمهندس شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  33160  روزانه

  يهسته ا يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  گرايش رآكتور  مرد زن - 1  دانشگاه اصفهان  33161 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(ايهستهگرايش گداخت   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33162 نوبت دوم
  )اي وفيزيك درچارچوب دانشكده مهندسي هسته(گرايش كاربرد پرتوها  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33163 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ايـ مهندسي در1267
  كيناميدرودياهيدر يمهندس يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد زن - 10 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  33164 روزانه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي سيستمهاي انرژي1267
    - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  33165 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 3  )س(دانشگاه الزهرا  33166 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  33167 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  33168 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  33169 روزانه
  محل تحصيل محمودآباد مازندران  مرد - - 5  دانشگاه صنعت نفت  33170 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33171 روزانه
  يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد زن - 6 صنعتي سهند تبريزدانشگاه   33172 روزانه
يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  33173  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درس(يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد  زن  -  2  دانشگاه صنعتي شريف  33174  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
متفـاوت يبابرنامه درسـ (يانرژ يباضوابط دانشكده مهندس-يانرژ يهايفناور شيگرا  مرد  زن  -  3  دانشگاه صنعتي شريف  33175  روزانه

  يانرژ يستمهايس يمهندس لييمدرك فارغ التحص)يباكدرشته امتحان
  محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين-محيط زيست-گرايش انرژي  مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  33176 روزانه

    - زن - 1  )س(دانشگاه الزهرا  33177 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  33178 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  33179 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  33180 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  33181 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33182 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33183 نوبت دوم
  يانرژ يستمهايس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33184 نوبت دوم
يبابرنامـه درسـ  (يانـرژ  يباضـوابط دانشـكده مهندسـ   -ستيزطيمح-يانرژ شيگرا  مرد  زن  -  1  دانشگاه صنعتي شريف  33185  نوبت دوم

  يانرژ يستمهايس يمدرك فارغ التحصيلي مهندس)يمتفاوت باكدرشته امتحان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  33186 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( انرژي تيريـ مد1267
  يپروژه پژوهشكده انرژ يمحل اجرا  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33187 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( بيومكانيك- ـ مهندسي پزشكي 1267
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33188 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33189 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  33190 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33191 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه علم و صنعت ايران  33192 روزانه

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33193 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33194 نوبت دوم
    مرد زن - 4 صنعتي سهند تبريزدانشگاه   33195 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33196 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-پژوهش محور  مرد - - 10 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  33197 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( مهندسي ورزش- ـ مهندسي پزشكي1267
    مرد زن - 3  صنعتي اميركبيردانشگاه   33198 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33199 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33200 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33201 غيرانتفاعي

  )5با ضرايب گرايش ( سيستم محركه خودرو-ـ مهندسي مكانيك 1267
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  33202 روزانه
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  )5با ضرايب گرايش (سيستم محركه خودرو -ـ مهندسي مكانيك 1267ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  پذيرشجنس  نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33203 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33204 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33205 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  33206 روزانه

  مرد  زن  -  8  دانشگاه صنعتي شريف  33207  روزانه
براسـاس نمـره آزمـون يينهـا  رشيپـذ )پايسا يگروه صنعت(شركت مگاموتور هيبورس

ـ قبـل ازا  گر،دراولوبـت يخواهد بودودرصورت انتخاب رشـته د  يومصاحبه تخصص ني
  رشته پذيرش گردد نيتوانددرا يدرآن،نم يرشته وكسب نمره قبول

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  33208 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33210 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33211 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33212 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33213 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33209 پرديس خودگردان
  )5با ضرايب گرايش ( سيستم محركه خودرو-ـ مهندسي خودرو 1267

    مرد زن - 14 ايراندانشگاه علم و صنعت   33214 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33215 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي1267
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شيراز  مرد - - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33216 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شيراز  مرد - - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33217 نوبت دوم
  )6با ضرايب گرايش ( طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-ـ مهندسي مكانيك 1267

    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33218 روزانه
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33219 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33220 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-ـ مهندسي خودرو 1267
    مرد زن - 14 دانشگاه علم و صنعت ايران  33221 روزانه

    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33222 نوبت دوم
  )6با ضرايب گرايش ( مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظاميـ 1267

  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شيراز  مرد - - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33223 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شيراز  مرد - - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33224 نوبت دوم

  )7با ضرايب گرايش ( بدنه خودروسازه -ـ مهندسي مكانيك 1267
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33225 روزانه

    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33226 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33227 نوبت دوم

  )7با ضرايب گرايش ( بدنه خودرو سازه-ـ مهندسي خودرو 1267
    مرد زن - 14 دانشگاه علم و صنعت ايران  33228 روزانه

    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33229 نوبت دوم
  )7با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي طراحي وساخت خودروهاي نظامي1267

  شرايط درانتهاي دفترچه-شيرازمحل تحصيل   مرد - - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33230 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل شيراز  مرد - - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33231 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي مكاترونيك1267
    مرد زن - 10  دانشگاه اراك  33232 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  33233 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  33234 روزانه
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33235 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33236 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33237 روزانه
  اجراء پروژه گروه مستقل آموزشي مهندسي رباتيكمحل   مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33238 روزانه
  نو يهايپروژه پژوهشكده فناور يمحل اجرا  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33239 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33240 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33241 روزانه
  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك  مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شريف  33242 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اراك  33243 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  33244 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  33245 نوبت دوم
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33247 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33248 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  33249 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33250 نوبت دوم
  مستقل آموزشي مهندسي رباتيكمحل اجراء پروژه گروه  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33251 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33252 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33253 نوبت دوم
  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33254 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  33255 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33246 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  33256 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  33257 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  33258 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33259 پرديس خودگردان
آمـوزش وهيش-شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  33260 پرديس خودگردان

  محور
  )9با ضرايب گرايش ( مديريت صنايع چاپ يكاربرد يـ علم1267

    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33261 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33262 غيرانتفاعي
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  )1با ضرايب گرايش ( فرآوري موادمعدني- ـ مهندسي معدن 1268

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد - - 8  دانشگاه بيرجند  33263 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33264 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  33265 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  33266 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33267 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33268 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33269 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33270 روزانه
  ييكانه آرا-معدن يمهندس يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  33271 روزانه
  ييكانه آرا-معدن  يمهندس يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  33272 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  33273 روزانه

    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33274 نوبت دوم
    مرد زن - 3  تهراندانشگاه   33275 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  33276 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33277 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33278 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33279 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  33280 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33281 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( مكانيك سنگ- ـ مهندسي معدن 1268

    مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  33282 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33283 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  33284 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  33285 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33286 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  33287 روزانه
  زمينه تونلسازي  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33288 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33289 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33290 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  33291 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33292 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  33293 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  33294 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33295 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33296 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33297 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33298 نوبت دوم
  زمينه تونلسازي  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33299 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33300 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  33301 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( استخراج معدن- ـ مهندسي معدن 1268
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  33302 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه بيرجند  33303 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  33304 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33305 روزانه
 گرايش فني اقتصادي  مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33306 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33307 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شاهرود  33308 روزانه
  زرنديمجتمع آموزش عال  مرد زن - 6 كرماندانشگاه شهيد باهنر   33309 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33310 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  33311 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  33312 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33313 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي همدان  33314 روزانه
    مرد - - 3  دانشگاه كاشان  33315 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  33316 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33317 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33318 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33319 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33320 نوبت دوم
  زرنديمجتمع آموزش عال  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33321 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33322 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33323 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي همدان  33324 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه كاشان  33325 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه شاهرود  33326 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  33327 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33328 خودگردانپرديس
  )4با ضرايب گرايش ( اكتشاف معدن- ـ مهندسي معدن 1268

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  33329 روزانه
    مرد - - 12  دانشگاه بيرجند  33330 روزانه
    مرد زن - 5 قزوينـ)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33331 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  33332 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شاهرود  33333 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33334 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اراك  33335 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  33336 روزانه



  گروه فني و مهندسياي ه ول كدرشته محلاجد            1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه  صفحه 139 جدول شماره 3
  

  )4با ضرايب گرايش (اكتشاف معدن - ـ مهندسي معدن 1268ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پرديس بندرعباسمحل تحصيل دانشگاه صنعتي امير كبير   مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  33337 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي اميركبير  33338 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33339 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  33340 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  33341 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  33342 نوبت دوم
    مرد زن - 2 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33343 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33344 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33345 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33346 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اراك  33347 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  33348 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33349 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33350 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي اميركبير  33351 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33352 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه كاشان  33353 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  33354 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  33355 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33356 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( شناسايي وانتخاب موادمهندسي - ـ مهندسي مواد1272

    مرد زن - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33357 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33358 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  33359 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 13 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33360 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  33361 روزانه
    مرد زن - 24  دانشگاه تهران  33362 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33363 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  33364 روزانه
    مرد زن - 19  دانشگاه سمنان  33365 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33366 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  33367 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33368 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33369 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  33370 روزانه
    مرد زن - 26  دانشگاه صنعتي اصفهان  33371 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي اميركبير  33372 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي بابل  33373 روزانه
    مرد زن - 8 نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  33374 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33375 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه صنعتي شريف  33376 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33377 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 مالك اشتردانشگاه صنعتي   33378 روزانه
    مرد زن - 20 دانشگاه علم و صنعت ايران  33379 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  33380 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه كاشان  33381 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  33382 روزانه

    مرد زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33383 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33384 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  33385 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33387 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  33388 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33389 نوبت دوم
    مرد زن - 12  دانشگاه سمنان  33390 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33391 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  33392 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33393 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33394 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  33395 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  33396 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33397 نوبت دوم
    مرد زن - 6  بابلدانشگاه صنعتي   33398 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33399 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33400 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33401 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شريف  33402 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33403 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33404 نوبت دوم
    مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  33405 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  33406 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه كاشان  33407 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  33408 نوبت دوم
    مرد زن - 15 فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  33409 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  33410 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33411 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33412 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33386 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  33413 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  33414 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش (شناسايي وانتخاب موادمهندسي  - ـ مهندسي مواد1272ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  33415 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33416 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  33417 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( شكل دادن فلزات- ـ مهندسي مواد1272
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  33418 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه سمنان  33419 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  33420 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33421 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  33422 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33423 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33424 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه سمنان  33425 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33426 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33427 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شريف  33428 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33429 نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  33430 پرديس خودگردان
  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  33431 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( جوشكاري- ـ مهندسي مواد1272
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33432 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33433 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  33434 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33435 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33436 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  33437 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33438 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33439 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33440 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  اصفهاندانشگاه صنعتي   33441 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33442 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33443 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33444 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان  33445 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33446 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( استخراج فلزات- ـ مهندسي مواد1272

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33447 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  33448 روزانه
    مرد زن - 5  صنعتي اميركبير دانشگاه  33449 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  33450 روزانه
  استخراج فلزات-مواد يمهندس  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي همدان  33451 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  33452 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  33453 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33454 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33455 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33456 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33457 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شريف  33458 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي همدان  33459 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33460 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  33461 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( خوردگي وحفاظت ازمواد- ـ مهندسي مواد1272
    مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33462 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  33463 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تهران  33464 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  33465 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  33466 روزانه
  امير كبير پرديس بندرعباس محل تحصيل دانشگاه صنعتي  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  33467 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33468 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  33469 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شيراز  33470 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  34049 روزانه
    مرد زن - 4  فردوسي مشهددانشگاه   33471 روزانه

    مرد زن - 2كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33472 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33473 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33474 نوبت دوم
 محورشيوه آموزش   مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33475 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس بندرعباس  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33476 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33477 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33478 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  33479 نوبت دوم

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33480 خودگردانپرديس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  33481 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( سراميك- ـ مهندسي مواد1272
    مرد زن - 12  پژوهشگاه مواد و انرژي  33482 روزانه
    مرد زن - 9 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33483 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  33484 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33485 روزانه
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  )6با ضرايب گرايش (سراميك - ـ مهندسي مواد1272ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33486 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه شهركرد  33487 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  33488 روزانه
 گرايش الكتروسراميك  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  33489 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  33490 روزانه
 گرايش الكتروسراميك  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شيراز  33491 روزانه
  ـ شيوه آموزش محورگرايش الكتروسراميك  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  34050 روزانه
    مرد زن - 14 دانشگاه علم و صنعت ايران  33492 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه مالير  33493 روزانه

    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33494 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  33495 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  33497 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  33498 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33499 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  33500 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  33501 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  33502 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33496 پرديس خودگردان
  )6با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي موادمركب1272

  -محل تحصيل تهران-گرايش كامپوزيتهاي زمينه سراميكي وفلزي  مرد زن - 13 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33503 روزانه
  مرد زن - 12 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33504 نوبت دوم  شرايط درانتهاي دفترچه

  )7با ضرايب گرايش ( ريخته گري- ـ مهندسي مواد1272
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33505 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران  33506 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  33507 روزانه
هيآقايـان توصـ   يبرا انتخاب اين رشته صرفا ها، بودن پروژه نيسنگ و يعملباتوجه به   مرد  زن  -  4  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33508  روزانه

  شود يم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شريف  33509 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  33510 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33511 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ تهراندانشگاه صنايع و معادن ايران  33512 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33513 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33514 نوبت دوم
  شود يم هيتوصآقايان  يبرا اين رشته صرفا ها،انتخاب پروژه بودننيوسنگ يعمل به باتوجه  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33515 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33516 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33517 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش ( بيومواد- ـ مهندسي پزشكي 1272
يكـــي يازســو  يمــال  تيـــارائــه قـــرارداد بــه منظــور حما   -پــژوهش محــور    مرد  زن  -  5  پژوهشگاه مواد و انرژي  33518  روزانه

  است يتوسط دانشجوالزام ينامه كاربرد انيانجام پاامراكزجهتيازسازمانهاو
  بيومتريال -عنوان رشته مهندسي پزشكي   مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  34051 روزانه
 نيوفنون نو دانشكده علوم ليمحل تحص-)بيومواد(بيومتريال-پزشكي نام رشنه مهندسي  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33519 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  33520 روزانه
  نو يهايپروژه پژوهشكده فناور يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33521 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33522 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علم و صنعت ايران  33523 روزانه

  بيومتريال -عنوان رشته مهندسي پزشكي   مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  34052 نوبت دوم
 نيوفنون نو دانشكده علوم ليمحل تحص-)بيومواد(بيومتريال-پزشكي نام رشنه مهندسي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33524 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه سمنان  33525 نوبت دوم
    مرد زن - 3  اميركبيردانشگاه صنعتي   33526 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  33527 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتهاطيشرا-پژوهش محور  مرد - - 15 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  33528 غيرانتفاعي
    مرد زن 15 - نور-موسسه غيرانتفاعي مازيار  33529 غيرانتفاعي

  )8با ضرايب گرايش ( مهندسي بافت - ـ مهندسي پزشكي1272
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33530 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33531 روزانه

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33532 نوبت دوم
    مرد زن - 2  صنعتي اميركبيردانشگاه   33533 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( )نانوفناوري(نانومواد-ـ مهندسي مواد1273
    مرد زن - 8  پژوهشگاه مواد و انرژي  33534 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه اصفهان  33535 روزانه
  نانومواد شيگرا-ينانوفناورعنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي   مرد زن - 15  دانشگاه تربيت مدرس  33536 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  33537 روزانه
 يصنعت يزمينه متالوژ  مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  33538 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  33539 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33540 روزانه
    مرد زن - 4  شريفدانشگاه صنعتي   33541 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مراغه  33542 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  33543 نوبت دوم
 يصنعت يزمينه متالوژ  مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  33544 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33545 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33546 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  33547 نوبت دوم

عنـوان رشـته-شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  33548 پرديس خودگردان
  نانومواد-ينانوفناوريليومدرك فارغ التحص

عنـوان رشـته-شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتي شريف  33549 پرديس خودگردان
  آموزش محور وهيش-نانومواد-ينانوفناوريليومدرك فارغ التحص
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  )1با ضرايب گرايش ( تجارت الكترونيكي- )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  33550 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33551 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33552 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  33553 روزانه
    - زن - 9  دانشگاه قم  33554 روزانه
    مرد - - 9  دانشگاه قم  33555 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 6  دانشگاه قم  33556 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد - - 6  دانشگاه قم  33557 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  33558 نوبت دوم
    مرد زن - 3  اميركبيردانشگاه صنعتي   33559 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33560 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33561 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33562 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه شيراز  33563 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 45 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33564 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  33565 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  دانشگاه قم  33566 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  دانشگاه قم  33567 خودگردانپرديس

  )2با ضرايب گرايش ( امنيت اطالعات- )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  33568 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  33569 روزانه
    مرد زن - 4  اميركبيردانشگاه صنعتي   33570 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33571 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  33572 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33573 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33574 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33575 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33576 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم -تعاليموسسه غيرانتفاعي   33577 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-شيوه آموزش محور  مرد زن - 30 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33578 مجازي

  )3با ضرايب گرايش ( شبكه هاي كامپيوتري- )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  33579 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  33580 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33581 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد - - 5 )ع(جامع امام حسيندانشگاه   34053 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33582 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33583 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33584 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه صنعتي شيراز  33585 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  34054 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33586 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  33587 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  33588 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه اصفهان  33589 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33590 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33591 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33592 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33593 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33594 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  33595 نوبت دوم
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  33596 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان  33597 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شيراز  33598 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276

    - زن - 6  )س(دانشگاه الزهرا  33599 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  33600 روزانه
    مرد زن - 7كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33601 روزانه
  اطالعات يتكنولوژ يستمهايس شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  33602 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  33603 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33604 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-اطالعات تيامن شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  33605 روزانه
  اي هاي چندرسانه گرايش سيستم  مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  34055 روزانه
  يسازمان يمعمار شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  33606 روزانه
  گرايش شبكه هاي كامپيوتري  مرد زن - 8 آذربايجان ـ تبريزدانشگاه شهيد مدني   33607 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اروميه  33608 روزانه
    مرد زن - 17  دانشگاه صنعتي شريف  33609 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33610 روزانه
 مخابرات امنگرايش   مرد زن - 7  دانشگاه يزد  33611 روزانه

    - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  33612 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  33613 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33614 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33615 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  33616 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-امنبت اطالعات شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  33617 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33618 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33619 نوبت دوم
 گرايش مخابرات امن  مرد زن - 6  دانشگاه يزد  33620 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يچندرسانه ا يستمهايس شيگرا  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  33621 پيام نور
 گرايش مخابرات امن  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33622 غيرانتفاعي
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  )4با ضرايب گرايش ) (IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  آموزش محور وهيش-گرايش مخابرات امن  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33623 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علوم و فنون مازندران ـ بابل  33624 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  33625 غيرانتفاعي
  آموزش محور وهيش-نرم افزارديوتول يطراح شيگرا  مرد زن - 60  دانشگاه شيراز  33626 مجازي
  آموزش محور وهيش-كيتجارت الكترون شيگرا  مرد زن - 25  دانشگاه گيالن ـ رشت  33627 مجازي
  آموزش محور وهيش -يوتريكامپ يشبكه ها شيگرا  مرد زن - 25  دانشگاه گيالن ـ رشت  33628 مجازي

ـ دانشـگاه واقـع درجز  محل تحصيل پرديس خـودگردان    مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  33629 پرديس خودگردان ـ امن شيگـرا -شيكـ  رهي تي
  اطالعات

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه صنعتي اروميه  33630 پرديس خودگردان
  شيك رهيوعلوم واقع درجز يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33631 پرديس خودگردان
  آموزش محور وهيش-شيك رهيدرجز واقع وعلوم يمهندس خودگردان پرديس ليتحص محل  مرد زن - 20  دانشگاه صنعتي شريف  33632 پرديس خودگردان
  كيتجارت الكترون شيگرا-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  33633 پرديس خودگردان
  يوتريكامپ يشبكه ها شيگرا-يدانشگاهي واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  33634 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( مديريت سيستمهاي اطالعات- )IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33635 روزانه

    مرد زن - 1 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   33636 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33637 نوبت دوم
    مرد زن - 15 چالوس-ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  33638 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  33639 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه شيراز  33640 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  33641 مجازي

  )4با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي فناوري اطالعات پزشكي1276
  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33642 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34070 روزانه

  نيدانشكده علوم وفنون نو ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33643 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( معماري كامپيوتري- ـ مهندسي كامپيوتر1277

  كامپيوترمعماري   مرد زن - 10  دانشگاه اصفهان  33644 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  34079 روزانه
    مرد زن - 6كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33645 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  33646 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  33647 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه خوارزمي تهران  33648 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  33649 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  33650 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهيد بهشتي  33651 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  33652 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33653 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  33654 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33655 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي بابل  33656 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33657 روزانه
    مرد زن - 23  دانشگاه صنعتي شريف  33658 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33659 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شيراز  33660 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33661 روزانه
  معماري سيستمهاي كامپيوتري  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  33662 روزانه

  معماري كامپيوتر  مرد زن - 5  اصفهاندانشگاه   33663 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  33664 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33665 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  33666 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  33667 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33668 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33669 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33670 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33671 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشگاه صنعتي اميركبيرپرديس گرمسار  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33672 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي بابل  33673 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33674 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33675 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33676 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33677 نوبت دوم
  معماري سيستمهاي كامپيوتري  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  33678 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  33679 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   33680 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33681 مجازي
  يبهشت ديدانشگاه شه سيپرد-شيوه آموزش محور  مرد زن - 40  دانشگاه شهيد بهشتي  33682 مجازي

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 4  كرمانشاهدانشگاه رازي   33683 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  33684 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( هوش مصنوعي- ـ مهندسي كامپيوتر1277
    مرد زن - 5  دانشگاه اصفهان  33685 روزانه
    - زن - 8  )س(الزهرادانشگاه   33686 روزانه
 شيوه آموزش محور  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  33687 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33688 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  33689 روزانه
  گرايش رباتيك  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  33690 روزانه
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 4  تهراندانشگاه خوارزمي   33691 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه سمنان  33692 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  33693 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  33694 روزانه
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  )2با ضرايب گرايش (هوش مصنوعي - ـ مهندسي كامپيوتر1277ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33695 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه شيراز  33696 روزانه
    - زن - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  33697 روزانه
    مرد - - 8  اصفهاندانشگاه صنعتي   33698 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي اميركبير  33699 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33700 روزانه
    مرد زن - 25  دانشگاه صنعتي شريف  33701 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33702 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 صنعتي مالك اشتر دانشگاه  33703 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه علم و صنعت ايران  33704 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  33705 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  33706 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  33707 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33708 روزانه
  رباتيك شيگرا  مرد زن - 16  دانشگاه يزد  33709 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  33710 نوبت دوم
    - زن - 4  )س(دانشگاه الزهرا  33711 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 2  )س(دانشگاه الزهرا  33712 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  33713 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  33714 نوبت دوم
  گرايش رباتيك  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  33716 نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  مرد زن - 2  دانشگاه خوارزمي تهران  33717 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  33718 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  33719 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  33720 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33721 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33722 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  33723 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33724 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33725 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33726 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33727 نوبت دوم

 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33728 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33729 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  33730 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  33731 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33732 نوبت دوم
  رباتيك شيگرا  مرد زن - 11  دانشگاه يزد  33733 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  33734 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  33735 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمان-غيرانتفاعي بهمنيارموسسه   33736 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   33737 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  33738 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  33739 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-دانشموسسه غيرانتفاعي شهاب   33740 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  33741 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33742 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 50  دانشگاه شاهرود  33743 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 30  صنعتي اصفهان دانشگاه  33744 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33715 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه خوارزمي تهران  33745 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه واقع دركرج ليمحل تحص  مرد زن - 10  خوارزمي تهراندانشگاه   33746 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  مرد زن - 10  دانشگاه سمنان  33747 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  33748 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه شيراز  33749 پرديس خودگردان
  بندرعباس يمحل تحصيل پرديس دانشگاه  مرد زن - 12 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  33750 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي رباتيك1277
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33751 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33752 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( نرم افزار- ـ مهندسي كامپيوتر1277

    مرد زن - 8  دانشگاه اراك  33753 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه اصفهان  33754 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33755 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  33756 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33757 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33758 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33759 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه  مرد - - 5 )ع(حسين دانشگاه جامع امام  34056 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه رازي كرمانشاه  33760 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  33761 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهيد بهشتي  33762 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  33763 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33764 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه صنعتي شريف  33765 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33766 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  33767 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شيراز  34057 روزانه
    مرد زن - 16 ايران دانشگاه علم و صنعت  33768 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل واحدشهرستان نور-شيوه آموزش محور  مرد - - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  33769 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه فردوسي مشهد  33770 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  33771 روزانه
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  )3با ضرايب گرايش (افزار نرم - ـ مهندسي كامپيوتر1277ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  33772 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه يزد  34064 روزانه

    مرد زن - 4  اراك دانشگاه  33773 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه اصفهان  33774 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  33775 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  33776 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  33778 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33779 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  33780 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33781 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33782 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي شريف  33783 نوبت دوم
    مرد زن - 2 و صنعت ايراندانشگاه علم   33784 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  33785 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  33786 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  33787 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   33788 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   33789 پيام نور
    مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  33790 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  33791 پيام نور
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33792 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  33793 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي ـ اصفهان  33794 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  33795 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  33796 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   33797 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمان-موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  33798 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  33799 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   33800 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  33801 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  33802 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  33803 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 الهيجان-موسسه غيرانتفاعي ديلمان   33804 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  33805 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  33806 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي سلمان   33807 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  33808 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان  33809 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نيينا-ينييموسسه غيرانتفاعي عالمه نا  33810 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 آستانه اشرفيه-موسسه غيرانتفاعي مهرآستان  33812 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  33813 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10 تهران شمالدانشگاه پيام نور مركز   33814 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 10 )ريواحد(دانشگاه پيام نور مركز تهران  33815 مجازي
  يبهشت ديدانشگاه شه سيپرد-شيوه آموزش محور  مرد زن - 40  دانشگاه شهيد بهشتي  33816 مجازي
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 35  دانشگاه فردوسي مشهد  33817 مجازي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 50  دانشگاه گيالن ـ رشت  33818 مجازي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33777 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  33819 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33820 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33821 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  33822 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  33823 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  33824 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش ( الگوريتم ومحاسبات- وتريكامپ يـ مهندس1277
  هاي فني تهران محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  33825 روزانه
  گرايش الگوريتم افزار نرمـ كاميپيوتر عنوان رشته مهندسي  مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي شريف  34024 روزانه

  محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده هاي فني تهران  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  33826 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( جلوبرندگي-فضا - ـ مهندسي هوا1279

    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33827 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33828 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  33829 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33830 روزانه
    مرد زن - 5 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   33831 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شريف  33832 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33833 روزانه
- يخـراز  دياتوبـان شـه   -تحصـيل تهـران  محـل  -شرانشيگرايش موتور موشك و پ  مرد  زن  -  15  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33834  روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33835 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  33836 روزانه

  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33837 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  33838 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33839 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33840 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33841 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33842 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33843 نوبت دوم
- يخـراز  دياتوبـان شـه   -محـل تحصـيل تهـران   -شرانشيگرايش موتور موشك و پ  مرد  زن  -  15  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33844  نوبت دوم

  شرايط درانتهاي دفترچه
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  )1با ضرايب گرايش (جلوبرندگي -فضا - ـ مهندسي هوا1279ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  33845 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( مكانيك پرواز-فضا - ـ مهندسي هوا1279
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33846 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33847 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33848 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33849 روزانه
    مرد زن - 12  شريفدانشگاه صنعتي   33850 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33851 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33852 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33853 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33854 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33855 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33856 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33857 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( ـ سيستمهاي هدايت وكنترل1279
  شرايط درانتهاي دفترچه-يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 7 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33858 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 6 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33859 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( سازه هاي هوايي-فضا - ـ مهندسي هوا1279

    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  33860 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33861 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33862 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  33863 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  33864 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  33865 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  33866 روزانه
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: اجراء دورهزمينه مواد مركب محل  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33867 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33868 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33869 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33870 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي شريف  33871 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33872 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33873 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  33874 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  33875 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  33876 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33878 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  33879 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  33880 نوبت دوم
  گروه مستقل آموزشي مهندسي مواد مركب: زمينه مواد مركب محل اجراء دوره  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33881 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33882 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33883 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2 نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  33884 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33885 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  33886 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33887 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33888 نوبت دوم
    مرد - - 12 ستاريفنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  33889 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  33890 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  33877 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( آئروديناميك-فضا - ـ مهندسي هوا1279

    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  33891 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33892 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد - - 15 )ع(دانشگاه جامع امام حسين  33893 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  33894 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33895 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33896 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي شريف  33897 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي شيراز  33898 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي شيراز  34058 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33899 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33900 روزانه
    مرد زن - 4  فردوسي مشهددانشگاه   33901 روزانه

  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33902 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33903 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33904 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 1 طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  33905 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33906 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه - يخراز دياتوبان شه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33907 نوبت دوم
    مرد - - 12 ستاريفنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  33908 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  33909 نوبت دوم

  )5با ضرايب گرايش ( سوانح هوايي وصالحيتهاي پروازي-فضا - ـ مهندسي هوا1279
ـ انجام مصاحبه منـوط بـه ارا   -ي ارتش جمهوري اسالمي ايرانزميننيروي  هيبورس  مرد  -  -  1  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  33910  روزانه هي

  دفترچه يدرانتها طيشرا-باشد يموافقتنامه ازارگان بورس دهنده م
ـ انجام مصـاحبه منـوط بـه ارا   -بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  مرد  -  -  4  ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  33911  روزانه هي

  دفترچه يدرانتها طيشرا-باشد يموافقتنامه ازارگان بورس دهنده م
    مرد - - 7 ستاريفنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و  33912 نوبت دوم



  گروه فني و مهندسياي ه ول كدرشته محلاجد            1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه  صفحه 147 جدول شماره 3
  

  )6با ضرايب گرايش ( فضا - ـ مهندسي هوا1279

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 8  فضايي ايرانپژوهشگاه   33913 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-ييفضا يمهندس شيگرا  مرد - - 15  پژوهشگاه فضايي ايران  33914 روزانه
  ديناميك پرواز وكنترل-مدرك فارغ التحصيلي مهندسي هوافضا  مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  33915 روزانه
 محل تحصيل دانشكده علوم وفنون-ديناميك پروازوكنترل-نام رشته مهندسي هوافضا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33916 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون-فضايي-نام رشته مهندسي هوافضا  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  33917 روزانه
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  33918 روزانه
  پروازوكنترل كيناميد شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  33919 روزانه
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33920 روزانه
  گرايش مهندسي ماهواره  مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33921 روزانه
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33922 روزانه
  ييفضا يمهندس شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي شريف  33923 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-يخراز دياتوبان شه -محل تحصيل تهران -گرايش فضايي  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33924 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش فضايي  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33925 روزانه

  ديناميك پرواز وكنترل-مدرك فارغ التحصيلي مهندسي هوافضا  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  33926 نوبت دوم
 دانشكده علوم وفنونمحل تحصيل -ديناميك پروازوكنترل-نام رشته مهندسي هوافضا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33928 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده علوم وفنون-فضايي-نام رشته مهندسي هوافضا  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  33929 نوبت دوم
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33930 نوبت دوم
  ماهوارهگرايش مهندسي   مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33931 نوبت دوم
  گرايش مهندسي فضايي  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33932 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-ييفضا يمهندس شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  33933 نوبت دوم
  ييفضا يمهندس شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي شريف  33934 نوبت دوم

  شرايط درانتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش فضايي  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33935 دومنوبت
  شرايط درانتهاي دفترچه-يخراز دياتوبان شه -محل تحصيل تهران-گرايش فضايي  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33936 نوبت دوم

ليديناميـك پـرواز وكنتـرل محـل تحصـ     -مدرك فارغ التحصيلي مهندسـي هوافضـا    مرد  زن  -  15  تبريز دانشگاه  33927 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  33937 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( تكنولوژي نساجي -ـ مهندسي نساجي 1283

    - زن - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  33938 روزانه
    مرد - - 11  دانشگاه صنعتي اصفهان  33939 روزانه
  يدرنساج شرفتهيپ يهايپروژه پژوهشكده مواد وفناور يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33940 روزانه
  يپروژه پژوهشكده نانوفناور يمحل اجرا  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33941 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي اميركبير  33942 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه يزد  33943 روزانه

    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33944 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  33945 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  33946 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  33947 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  33948 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي ساختارهاي نانو ليفي1283
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  33949 روزانه
  رشته مهندسي نساجي گرايش نانوبيومنسوجاتعنوان   مرد زن - 8  دانشگاه يزد  34059 روزانه

    مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اميركبير  33950 نوبت دوم
  عنوان رشته مهندسي نساجي گرايش نانوبيومنسوجات  مرد زن - 4  دانشگاه يزد  34060 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( شيمي نساجي وعلوم الياف -ـ مهندسي نساجي 1284
 گرايش الياف پليمري  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  33951 روزانه
 گرايش شيمي نساجي  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  33952 روزانه
 گرايش شيمي نساجي  مرد - - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  33953 روزانه
 گرايش الياف پليمري  مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  33954 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي اميركبير  33955 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه گيالن ـ رشت  33956 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  33957 روزانه

 گرايش الياف پليمري  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33958 نوبت دوم
 گرايش شيمي نساجي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33959 نوبت دوم

 گرايش شيمي نساجي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  33960 دومنوبت
 گرايش الياف پليمري  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33961 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش الياف پليمري  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33962 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي نساجي  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  33963 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  33964 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  33965 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  33966 نوبت دوم
  واحدقزوين ليمحل تحص  مرد زن - 15  موسسه غيرانتفاعي كار  33967 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ساختارهاي نانو ليفي ـ مهندسي1284
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33968 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33969 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( بيوتكنولوژي -ـ مهندسي شيمي 1285

  عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي زيست فناوري گرايش صنعت ومحيط زيست  مرد زن - 3 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  33970 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اصفهان  33971 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تربيت مدرس  33972 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  33973 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  33974 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33975 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه صنعتي بابل  33976 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33977 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي شريف  33978 روزانه
  درانتهاي دفترچهشرايط -محل تحصيل تهران  مرد زن - 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33979 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  33980 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اصفهان  33981 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  33982 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (بيوتكنولوژي  - ـ مهندسي شيمي 1285ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  33983 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي بابل  33984 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33985 نوبت دوم
    مرد زن - 1  صنعتي شريفدانشگاه   33986 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران  مرد زن - 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  33987 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33988 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي داروسازي1285

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  33989 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه تهران  33990 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه البرزواقع دركرج  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  33991 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( صنايع رنگ- ـ مهندسي پليمر1286

  مريپروژه پژوهشكده رنگ وپل يمحل اجرا  مرد زن - 8  اميركبيردانشگاه صنعتي   33992 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه صنعتي اميركبير  33993 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33994 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  33995 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي سهند تبريز  33996 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( صنايع رنگ- ـ مهندسي رنگ1286
    مرد زن - 6 موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران  33997 روزانه

    مرد زن - 3 موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران  33998 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي علوم وفناوري چاپ1286

 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 2 پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهرانموسسه   33999 روزانه
 شيوه پژوهش محور  مرد زن - 1 موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران  34000 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي طراحي محيط زيست1287
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  34001 روزانه

    مرد زن - 7  تهراندانشگاه   34002 نوبت دوم
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  34003 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  34004 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مديريت صنايع نساجي -ـ مهندسي نساجي 1288
    مرد زن - 4  دانشگاه صنعتي اميركبير  34005 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اميركبير  34006 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي ساختارهاي نانو ليفي1288

    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  34007 روزانه
    مرد زن - 1  اميركبيردانشگاه صنعتي   34008 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي فراوري وانتقال گاز1289
  فرآوري وانتقال گاز-نام رشته مهندسي شيمي  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  34009 روزانه
  محل تحصيل اهواز  مرد زن - 14  دانشگاه صنعت نفت  34010 روزانه

  فرآوري وانتقال گاز-رشته مهندسي شيمينام   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  34011 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت1290

  محل تحصيل اهواز  مرد زن - 12  دانشگاه صنعت نفت  34012 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60  دانشگاه شيراز  34013 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي ايمني وبازرسي فني1292
    مرد زن - 8 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  34014 روزانه
 محل تحصيل آبادان  مرد زن - 14  دانشگاه صنعت نفت  34015 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( )HSE( محيط زيست ايمني و بهداشت، -يميش يـ مهندس1293
سازمان حفاظت محيطآموزشكده محيط زيست كرج ـ  34061  روزانه

    مرد  زن  -  5  زيست
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  34016 روزانه
 محل تحصيل آبادان  مرد زن - 14  دانشگاه صنعت نفت  34017 روزانه

  )1با ضرايب گرايش ( ايمني صنعتي يـ مهندس1294
وابسته به دانشگاهـمحيط زيست ايمني و ،دانشكده سالمت  34018  روزانه

    مرد  زن  6  - بهشتي علوم پزشكي شهيد
  يصنعت يمنيا-عيصنايعنوان رشته مهندس  مرد زن - 15 )قزوين(شهرصنعتي البرز-موسسه غيرانتفاعي كاسپين  34019 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( )HSE( محيط زيست ـ ايمني، بهداشت و1294
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  34020 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  34021 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  34022 پرديس خودگردان
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  كشاورزيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (آبخيزداري -ـ مهندسي منابع طبيعي 1301

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 9  دانشگاه اروميه  41001 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تربت حيدريه  41002 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  41003 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41004 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زابل  41005 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41006 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41007 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  41008 روزانه
    مرد زن - 4 ـ بهبهان)ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم  41009 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41010 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41011 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  41012 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 4  دانشگاه كاشان  41013 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41014 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41015 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41016 روزانه
    مرد زن - 12  ماليردانشگاه   41017 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  41018 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  41019 روزانه
    مرد زن - 10 مجتمع آموزش عالي اردكان  41020 روزانه
    مرد زن - 14 مجتمع آموزش عالي گنبد  41021 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  41022 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تربت حيدريه  41023 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41024 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  41025 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41026 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  41027 نوبت دوم

 شيوه آموزش محور  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41028 دومنوبت
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41029 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41030 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41031 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 3  دانشگاه كاشان  41032 نوبت دوم
    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41033 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  41034 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  41035 نوبت دوم
    مرد زن - 9  دانشگاه يزد  41036 نوبت دوم
    مرد زن - 5 مجتمع آموزش عالي اردكان  41037 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي هراز  41038 غيرانتفاعي

  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  41039 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41040 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - - 15  دانشگاه كاشان  41041 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  41042 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( مرتعداري-ـ مهندسي منابع طبيعي 1301
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  41043 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  41044 روزانه
  شهرستان نورمحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي   مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  41045 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41046 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه زابل  41047 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  41048 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41049 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  41050 روزانه
    مرد زن - 4 ـ بهبهان)ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم  41051 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41052 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41053 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه فردوسي مشهد  41054 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 2  دانشگاه كاشان  41055 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  41056 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41057 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  41058 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  41059 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي اردكان  41060 روزانه
    مرد زن - 10 مجتمع آموزش عالي گنبد  41061 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41062 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41063 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه زابل  41064 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41065 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41066 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41067 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41068 نوبت دوم
    مرد زن - 5 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه   41069 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41070 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 2  دانشگاه كاشان  41071 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41072 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  41073 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  41074 نوبت دوم
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي اردكان  41075 نوبت دوم



  اي گروه كشاورزيه ول كدرشته محلاجد                      1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه  صفحه 150 جدول شماره 4
 

  )2با ضرايب گرايش (مرتعداري -ـ مهندسي منابع طبيعي 1301ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41076 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  41077 پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41078 خودگردانپرديس
  )1با ضرايب گرايش ( آبياري وزهكشي- ـ مهندسي كشاورزي 1302

    مرد زن - 8  دانشگاه اراك  41079 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  41080 روزانه
    - زن - 6 بوعلي سينا ـ همدان دانشگاه  41081 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41082 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  41083 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41084 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  41085 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 6  تربيت مدرسدانشگاه   41086 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  41087 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  41088 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  41089 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زابل  41090 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه زنجان  41091 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شهركرد  41092 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  41093 روزانه
  دانشكده مهندسي علوم آبمحل برگزاري   مرد زن - 16 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41094 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شيراز  41095 روزانه
    مرد - - 8  دانشگاه صنعتي اصفهان  41096 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41097 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41098 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  41099 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فسا  41100 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  41101 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه گيالن ـ رشت  41102 روزانه
    - زن - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41103 روزانه
    مرد - 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41104 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41105 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اراك  41106 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41107 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41108 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41109 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41110 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41111 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41113 نوبت دوم
  طبيعي كرج دانشكده كشاورزي ومنابع  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41114 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  41115 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41116 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41117 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41118 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41119 نوبت دوم

    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41120 دومنوبت
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41121 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41122 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  41123 نوبت دوم
    مرد زن - 3 اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه محقق   41124 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41125 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 آمل-موسسه غيرانتفاعي هراز  41126 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41127 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41112 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41128 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  41129 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41130 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41131 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( سازه هاي آبي- ـ مهندسي كشاورزي 1302
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  41132 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41133 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41134 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41135 روزانه
    مرد زن - 6 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41136 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  41137 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  41138 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  41139 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  41140 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  41141 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  41142 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  41143 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شهركرد  41144 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41145 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41146 روزانه
  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41147 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  41148 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  41149 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41150 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41151 روزانه



  اي گروه كشاورزيه ول كدرشته محلاجد                      1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه  صفحه 151 جدول شماره 4
 

  )2با ضرايب گرايش (سازه هاي آبي - ـ مهندسي كشاورزي 1302ادامه 

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  41152 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41153 روزانه
    - زن - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41154 روزانه
    مرد - 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41155 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41156 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41157 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41158 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41159 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41160 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  41161 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  41163 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زابل  41164 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41165 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  41166 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41167 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41168 نوبت دوم
  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41169 نوبت دوم
    مرد - - 2  اصفهاندانشگاه صنعتي   41170 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41171 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41172 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41173 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41174 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41175 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41176 نيمه حضوري
    مرد زن - 15 اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  41177 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41162 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41178 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( مهندسي منابع آب- ـ مهندسي كشاورزي 1302
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  41179 روزانه
    - زن - 5 بوعلي سينا ـ همداندانشگاه   41180 روزانه
    مرد - - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41181 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  41182 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه تبريز  41183 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41184 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41185 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  41186 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  41187 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  41188 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41189 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41190 روزانه
  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41191 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه صنعتي اصفهان  41192 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41193 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41194 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  41195 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  41196 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41197 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41198 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41199 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  41200 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41202 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  41203 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41204 نوبت دوم
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41205 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41206 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41207 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41208 نوبت دوم
    مرد زن - 2  مشهددانشگاه فردوسي   41209 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  41210 نوبت دوم

  محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41211 نيمه حضوري
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41201 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41212 پرديس خودگردان
  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  41213 پرديس خودگردان
  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41214 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( اصالح نباتات- ـ مهندسي كشاورزي 1303
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  41215 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41216 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41217 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  41218 روزانه
    مرد زن - 8 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41219 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  41220 روزانه
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  41221 روزانه
  كرج-تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان   مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41222 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41223 روزانه
  واقع درحومه شهر برازجان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  مرد زن - 6 دانشگاه خليج فارس بوشهر  41224 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  41225 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  41226 روزانه
  يومتريب كيژنت شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41227 روزانه



  اي گروه كشاورزيه ول كدرشته محلاجد                      1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه  صفحه 152 جدول شماره 4
 

  )1با ضرايب گرايش (اصالح نباتات - ـ مهندسي كشاورزي 1303ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  41228 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  41229 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41230 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41231 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41232 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  41233 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41234 روزانه
    مرد - - 6  دانشگاه صنعتي اصفهان  41235 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41236 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41237 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  41238 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41239 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41240 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41241 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41242 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  41243 روزانه
    مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41244 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  41245 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41246 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41247 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41248 نوبت دوم
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41249 نوبت دوم
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41250 نوبت دوم
    مرد زن - 11 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41251 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  41252 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  41254 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41255 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  41256 نوبت دوم
  يومتريب كيزنت شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41257 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41258 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41259 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41260 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41261 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41262 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41263 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41264 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41265 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه فردوسي مشهد  41266 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41267 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41268 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  41269 نوبت دوم
    مرد زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41270 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  41271 نوبت دوم
    مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   41272 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 مشهددانشگاه پيام نور مركز   41273 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41253 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  41274 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  41275 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41276 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( زراعت- ـ مهندسي كشاورزي 1303
    مرد زن - 5  اروميهدانشگاه   41277 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41278 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41279 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41280 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41281 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  41282 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تبريز  41283 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41284 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41285 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه رازي كرمانشاه  41286 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه زابل  41287 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه زنجان  41288 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 8  دانشگاه شاهد  41289 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 11  دانشگاه شاهرود  41290 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41291 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41292 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  41293 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  41294 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41295 روزانه
    مرد - - 5  دانشگاه صنعتي اصفهان  41296 روزانه
    - زن - 7اهوازمالثانيـمنابع طبيعي رامين دانشگاه علوم كشاورزي و  41297 روزانه
    مرد - - 8اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41298 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41299 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41300 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  41301 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  41302 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41303 روزانه
    - زن 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41304 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41305 روزانه



  اي گروه كشاورزيه ول كدرشته محلاجد                      1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه  صفحه 153 جدول شماره 4
 

  )2با ضرايب گرايش (زراعت - ـ مهندسي كشاورزي 1303ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 11 اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه محقق   41306 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  41307 روزانه
    مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41308 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  41309 روزانه
    مرد زن - 9 دانشكده كشاورزي شيروان  41310 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41311 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41312 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41313 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41314 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41315 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه تبريز  41316 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41318 نوبت دوم
    مرد - - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  41319 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه زابل  41320 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41321 نوبت دوم
  دفترچه شرايط درانتهاي  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  41322 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  41323 نوبت دوم
    مرد زن - 10  دانشگاه شهركرد  41324 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41325 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41326 نوبت دوم

    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41327 دومنوبت
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41328 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41329 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41330 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41331 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  41332 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41333 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه مراغه  41334 نوبت دوم
    مرد زن - 6 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41335 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  41336 نوبت دوم
    مرد زن - 15 زاهداندانشگاه پيام نور مركز   41337 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 زاهداندانشگاه پيام نور مركز   41338 پيام نور
    مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   41339 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   41340 پيام نور

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41341 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41317 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفامحل تحصيل   مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41342 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  41343 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  41344 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41345 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ علوم وتكنولوژي بذر1303
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  41346 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41347 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  41348 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41349 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41350 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41351 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41352 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  41353 روزانه

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41354 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41355 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41356 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41357 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41358 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  41359 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( )اگرواكولوژي(اكولوژيك-ـ كشاورزي1303
    مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  41360 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه جيرفت  41361 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  41362 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه زابل  41363 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  41364 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 14  دانشگاه شاهرود  41365 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  41366 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41367 روزانه
    مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  41368 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41369 روزانه
  دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي داراب ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  41370 روزانه
    مرد زن - 6 گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  41371 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه فردوسي مشهد  41372 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  41373 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه مراغه  41374 روزانه
    مرد زن - 5 دانشكده كشاورزي شيروان  41375 روزانه
    مرد زن - 10 مجتمع آموزش عالي گنبد  41376 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه جيرفت  41377 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه زابل  41378 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41379 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  41380 نوبت دوم
    مرد زن - 3  شهركرد دانشگاه  41381 نوبت دوم
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  )4با ضرايب گرايش ) (اگرواكولوژي(اكولوژيك- ـ كشاورزي1303ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3 گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  41382 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41383 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  41384 نوبت دوم

  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 25 -  دانشگاه زابل  41385 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  41386 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( اقتصادكشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1304
    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  41387 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41388 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41389 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  41390 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تربت حيدريه  41391 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41392 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش توليدوبازاريابي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41393 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش سياست و توسعه كشاورزي   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41394 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زابل  41395 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  41396 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41397 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41398 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41399 روزانه
  گرايش سياست وتوسعه روستايي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41400 روزانه
  گرايش مديريت وتوليدكشاورزي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41401 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي اردكان  41402 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41403 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41404 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41405 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41406 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تربت حيدريه  41408 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش توليدوبازاريابي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41409 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش سياست و توسعه  كشاورزي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41410 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  41411 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  41412 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41413 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41414 نوبت دوم
    مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41415 نوبت دوم
  گرايش سياست وتوسعه روستايي  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41416 نوبت دوم
  گرايش مديريت وتوليدكشاورزي  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41417 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  41418 نوبت دوم
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي اردكان  41419 نوبت دوم
    مرد زن - 7 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   41420 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   41421 پيام نور
  يكشاورزديوتول تيريمد شيگرا  مرد زن - 7 )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران  41422 پيام نور
  آموزش محور وهيش-يكشاورزديوتول تيريمد شيگرا  مرد زن - 7 )واحد ري(نور مركز تهراندانشگاه پيام   41423 پيام نور
    مرد زن - 7 كرجدانشگاه پيام نور مركز   41424 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7 كرجدانشگاه پيام نور مركز   41425 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41407 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  41426 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41427 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( علوم باغباني- مهندسي كشاورزي ـ 1305
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41428 روزانه
  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  41429 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  41430 روزانه
  يكار وهيم  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41431 روزانه
  يكاريسبز  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41432 روزانه
  آموزش محور وهيش-يكار وهيم  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41433 روزانه
  آموزش محور وهيش-گرايشهاي گياهان دارويي و گياهان زينتي  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41434 روزانه
 يكار يسبز شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41435 روزانه
  پس از برداشت يولوژيزيف شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41436 روزانه
 ييدارو اهانيگ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41437 روزانه
  يكار وهيم شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41438 روزانه
 يكار يسبز شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41439 روزانه
  پس از برداشت يولوژيزيف شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41440 روزانه
 ييدارو اهانيگ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41441 روزانه
  يكار وهيم شيگرا  مرد - - 2 سينا ـ همدان دانشگاه بوعلي  41442 روزانه
  گرايش گياهان دارويي و معطر  مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  41443 روزانه
  يمحصوالت باغبان يمولكولكيو ژنت يوتكنولوژيب  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41444 روزانه
  وهيو اصالح درختان م يولوژيزيف  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41445 روزانه
  هايو اصالح سبز يولوژيزيف  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41446 روزانه
  ينتيز اهانيو اصالح گل و گ يولوژيزيف  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41447 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كاري وهيگرايش م  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41448 روزانه
محـل تحصـيل دانشـكده-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصـوالت باغبـاني    مرد  زن  -  4  دانشگاه تهران  41449  روزانه

  كشاورزي كرج
ـ ادو ،يـي دارو اهـان يگرايش فيزيولوژي واصـالح  گ   مرد  زن  -  4  دانشگاه تهران  41450  روزانه محـل تحصـيل- يو عطـر  يا هي

  دانشكده كشاورزي كرج
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-وهيگرايش فيزيولوژي واصالح درختان م  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41451 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41452 روزانه
محـل تحصـيل دانشـكده كشـاورزي-ينتيز اهانيگگرايش فيزيولوژي واصالح گل و   مرد  زن  -  4  دانشگاه تهران  41453  روزانه

  كرج
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  )1با ضرايب گرايش (علوم باغباني - ـ مهندسي كشاورزي 1305ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
محـل تحصـيل-گرايش فيزيولـوژي وفنـاوري پـس ازبرداشـت محصـوالت باغبـاني        مرد  زن  -  4  دانشگاه تهران  41454  روزانه

  دانشكده كشاورزي كرج
  واقع درحومه شهربرازجان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص-يكار وهيم شيگرا  مرد زن - 8 دانشگاه خليج فارس بوشهر  41455 روزانه
  گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه ايگرايش   مرد زن - 12  دانشگاه زابل  41456 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41457 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41458 روزانه
  يا هيادو.ييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41459 روزانه
 يكار يسبز شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41460 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميوه كاري  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  41461 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  41462 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41463 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 2  شهركرددانشگاه   41464 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41465 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41466 روزانه
  گرايش گياهان زينتي-شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41467 روزانه
  گرايش ميوه كاري-شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41468 روزانه
 ينتيز اهانيگرايش گ  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41469 روزانه
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41470 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41471 روزانه
 ييگرايش گياهان دارو  مرد زن - 5  دانشگاه شهيد بهشتي  41472 روزانه
  گرايش سبزيكاري  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41473 روزانه
  گرايش گل و گياهان زينتي  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41474 روزانه
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  41475 روزانه
  يو عطر يا هي،ادوييدارو اهانياصالح گ يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  41476 روزانه
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  41477 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41478 روزانه
 گرايش سبزي كاري-  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41479 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41480 روزانه
  گرايش ميوه كاري  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41481 روزانه
 گرايش سبزي كاري-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41482 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41483 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41484 روزانه
    - زن - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41485 روزانه
    مرد - - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41486 روزانه
  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيب شيگرا  مرد زن - 3 كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   41487 روزانه
  يكار وهيم شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41488 روزانه
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41489 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 3 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه  41490 روزانه
  يونوشابه ا يا هي،ادوييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41491 روزانه
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41492 روزانه
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41493 روزانه
 گرايش گياهان دارويي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41494 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41495 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41496 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه كردستان  41497 روزانه
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41498 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41499 روزانه
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41500 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  - زن - 4 آباد ـ خرم دانشگاه لرستان  41501 روزانه
 گرايش گياهان زينتي  مرد - 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41502 روزانه
 يكار يسبز شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41503 روزانه
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41504 روزانه
  گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت باغباني  مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  41505 روزانه
  گرايش سبزيكاري  مرد زن - 3  دانشگاه مراغه  41506 روزانه
  گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني  مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  41507 روزانه
  گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها  - زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41508 روزانه
 ييدارو اهانيگ شيگرا  - زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41509 روزانه
  وهيو اصالح درختان م يولوژيزيف شيگرا  - زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41510 روزانه
  ها يو اصالح سبز يولوژيزيف شيگرا  مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41511 روزانه
 ييدارو اهانيگ شيگرا  مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41512 روزانه
  گرايش فيزيولوژي واصالح درختان ميوه  مرد - - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41513 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي اردكان  41514 روزانه

  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41515 نوبت دوم
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41516 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  41517 نوبت دوم
  يكاريسبز  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41518 نوبت دوم
  يكار وهيم  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41519 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-گرايشهاي گياهان دارويي و گياهان زينتي  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41520 نوبت دوم
  آموزش محور وهيش-يكار وهيم  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41521 نوبت دوم
 يكار يسبز شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41522 نوبت دوم
  پس از بردشت يولوژيزيف شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41523 نوبت دوم
 ييدارو اهانيگ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41524 نوبت دوم
  يكار وهيم شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41525 نوبت دوم
 يكار يسبز شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41526 نوبت دوم
  پس از بردشت يولوژيزيف شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41527 نوبت دوم
 ييدارو اهانيگ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41528 نوبت دوم
  يكار وهيم شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41529 نوبت دوم
  يمحصوالت باغبان يمولكولكيو ژنت يوتكنولوژيب  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  41530 نوبت دوم
  وهيو اصالح درختان م يولوژيزيف  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41531 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (باغباني علوم - ـ مهندسي كشاورزي 1305ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  هايو اصالح سبز يولوژيزيف  مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  41532 نوبت دوم
  ينتيز اهانيو اصالح گ يولوژيزيف  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41533 نوبت دوم
محـل تحصـيل دانشـكده-گرايش بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصـوالت باغبـاني    مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  41538  نوبت دوم

  كشاورزي كرج
  كرج محل تحصيل دانشكده كشاورزي-وهيگرايش فيزيولوژي واصالح درختان م  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41539 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي واصالح سبزيها  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41540 نوبت دوم
محـل تحصـيل-گرايش فيزيولـوژي وفنـاوري پـس ازبرداشـت محصـوالت باغبـاني        مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  41541  نوبت دوم

  دانشكده كشاورزي كرج
محل تحصيل دانشـكده-يوعطر يا هي،ادوييدارو اهانيگرايش فيزيولوژي واصالح  گ  مرد  زن  -  3  تهراندانشگاه   41542  نوبت دوم

  كشاورزي كرج
محـل تحصـيل دانشـكده كشـاورزي-ينتيز اهانيگرايش فيزيولوژي واصالح گل و گ  مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  41543  نوبت دوم

  كرج
  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي  مرد زن - 6  دانشگاه زابل  41544 نوبت دوم
  يكاريسبز شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41545 نوبت دوم
  يونوشابه ا يا هي،ادوييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41546 نوبت دوم
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41547 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41548 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش ميوه كاري  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  41549 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  41550 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41551 نوبت دوم
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41552 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41553 نوبت دوم
 ينتيز اهانيگرايش گ  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41554 نوبت دوم
 گرايش سبزي كاري-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41555 نوبت دوم
 گرايش گياهان زينتي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41556 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41557 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش سبزي كاري  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41558 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 1  صنعتي اصفهاندانشگاه   41559 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش ميوه كاري  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41560 نوبت دوم
  يمولكول كيوژنت يوتكنولوژيب شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41561 نوبت دوم
  يكار وهيم شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41562 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41563 نوبت دوم
  يونوشابه ا يا هي،ادوييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41564 نوبت دوم
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41565 نوبت دوم
 گرايش گياهان دارويي  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41566 نوبت دوم
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41567 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41568 نوبت دوم
 گرايش سبزي كاري  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41569 نوبت دوم
 گرايش گياهان زينتي  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  41570 نوبت دوم
  گرايش ميوه كاري  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41571 نوبت دوم
 يكار يسبز شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41572 نوبت دوم
 ينتيز اهانيگ شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41573 نوبت دوم
  گرايش سبزيكاري  مرد زن - 1  دانشگاه مراغه  41574 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت باغباني  مرد زن - 1  دانشگاه مراغه  41575 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوژي وفناوري پس ازبرداشت محصوالت باغباني  مرد زن - 2 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  41576 نوبت دوم
  ها يو اصالح سبز يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41577 نوبت دوم
  وهيو اصالح درختان م يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41578 نوبت دوم
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي اردكان  41579 نوبت دوم
  يونوشابه ا يا هي،ادوييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي بهاران   41580 غيرانتفاعي
  يونوشابه ا يا هي،ادوييدارو اهانيگ شيگرا  مرد زن - 15 كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  41581 غيرانتفاعي
  منظر ينتيز اهانيگ شيگرا-عنوان رشته مهندسي فضاي سبز  مرد زن - 15 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا   41582 غيرانتفاعي
  گرايش گياهان دارويي ادويه اي ونوشابه اي  مرد زن - 15 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا   41583 غيرانتفاعي

  يكار وهيم شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  41584 خودگردانپرديس
خـودگردان سيپـرد  ليمحل تحص يمحصوالت باغبان يمولكولكيو ژنت يوتكنولوژِيب  مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  41534 پرديس خودگردان

  دانشگاه
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص وهيو اصالح درختان م يولوژيزيف  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41535 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص هايو اصالح سبز يولوژيزيف  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41536 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص ينتيز اهانيو اصالح گل و گ يولوژيزيف  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41537 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  41585 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  ينتيز اهانيو اصالح گل و گيولوژيزيف-آزادارس
گـرايش فيزيولـوژي واصـالح-پرديس خـودگردان ارس واقـع درجلفـا   محل تحصيل   مرد  زن  -  12  دانشگاه تهران  41586 پرديس خودگردان

  سبزيها
  گرايش سبزي كاري-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  41587 پرديس خودگردان
  ينتيز اهانيگ شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  41588 پرديس خودگردان
  يكار وهيم شيگرا-خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41589 پرديس خودگردان
  ينتيز اهانيگ شيگرا-يمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41590 پرديس خودگردان
  يكار يسبز شيگرا-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41591 پرديس خودگردان
ـ ،ادوييدارو اهانيگ شيگرا-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41592 پرديس خودگردان هي

  يونوشابه ا يا
  يكار وهيم شيگرا-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41593 پرديس خودگردان
عنوان رشـته ومـدرك فـارغ-يخودگردان دانشگاه واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  دانشگاه گيالن ـ رشت  41594 پرديس خودگردان

  سبز يفضا يمهندس-يكشاورز يمهندس لييالتحص
  )1با ضرايب گرايش ( ترويج وآموزش كشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1306

    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41595 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41596 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  41597 روزانه
  كرج-واقع دراتوبان تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي   مرد زن - 9  دانشگاه تربيت مدرس  41598 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  41599 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  41600 روزانه



  اي گروه كشاورزيه ول كدرشته محلاجد                      1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه  صفحه 157 جدول شماره 4
 

  )1با ضرايب گرايش (ترويج وآموزش كشاورزي - ـ مهندسي كشاورزي 1306ادامه 

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

 پذيرشظرفيت
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41601 روزانه
    - زن - 7اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41602 روزانه
    مرد - - 7اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41603 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  41604 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41605 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41606 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  41607 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  41608 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41609 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  41610 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  41611 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ترويج كشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1306

    مرد زن - 3 گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  41612 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41613 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41614 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( آموزش كشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1306

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  تهراندانشگاه   41615 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41616 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( جنگلداري-ـ مهندسي منابع طبيعي 1307
    مرد زن - 7  دانشگاه اروميه  41617 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه ايالم  41618 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41619 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41620 روزانه
ليمحـل تحصـ  -جنگـل  ياجتماع يمسائل اقتصاد-يعيمنابع طبيعنوان رشته مهندس  مرد  زن  -  5  دانشگاه تهران  41621  روزانه

  كرج يدانشكده كشاورز
  كرج يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41622 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  41623 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41624 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41625 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41626 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41627 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  41628 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  41629 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41630 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41631 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه ياسوج  41632 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  41633 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  41634 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  41635 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41636 نوبت دوم
ليمحـل تحصـ  -جنگـل  ياجتماع يمسائل اقتصاد-يعيمنابع طبيعنوان رشته مهندس  مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  41637  نوبت دوم

  كرج يدانشكده كشاورز
  كرج يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41638 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  41639 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41640 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41641 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41642 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41643 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  41644 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  41645 نوبت دوم
 گرايش بيشه زراعي  مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي آفاق اروميه  41646 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( جنگل شناسي واكولوژي جنگل-منابع طبيعي ـ مهندسي 1307
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  41647 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41648 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  41649 روزانه
    مرد زن - 6 ـ بهبهان)ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم  41650 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41651 روزانه
    مرد زن - 18 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41652 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  41653 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  41654 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41655 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41656 روزانه

  كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41657 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  41658 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41659 نوبت دوم
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41660 نوبت دوم
  منابع طبيعي واقع درصومعه سرامحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  41661 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  41662 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( مهندسي جنگل-ـ مهندسي منابع طبيعي 1307

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41663 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41664 روزانه
  واقع درصومعه سرا يعيدانشكده منابع طب ليمحل تحص  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41665 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  41666 روزانه

  كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41667 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41668 نوبت دوم
  واقع درصومعه سرا يعيدانشكده منابع طب ليمحل تحص  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41669 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (مهندسي جنگل -ـ مهندسي منابع طبيعي 1307ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  41670 نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41671 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( علوم خاك- ـ مهندسي كشاورزي 1308

  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41672 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41673 روزانه
  وبيوتكنولوژي خاك يولوژيب شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41674 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41675 روزانه
  خاك يو تكنولوژ يولوژيگرايش ب  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41676 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41677 روزانه
  خاك يو بيوتكنولوژ يولوژيب شيگرا  - زن - 2 بوعلي سينا ـ همداندانشگاه   41678 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41679 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41680 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41681 روزانه
  خاك يو بيوتكنولوژ يولوژيب شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41682 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41683 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41684 روزانه
  خاك وتكنولوژييگرايش بيولوژي وب  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41685 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41686 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41687 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41688 روزانه
محل تحصيل دانشكده كشـاورزي واقـع دراتوبـان-خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد  زن  -  3  دانشگاه تربيت مدرس  41689  روزانه

  كرج-تهران
واقـع دراتوبـان يدانشـكده كشـاورز   ليمحـل تحصـ  -وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد  زن  -  4  دانشگاه تربيت مدرس  41690  روزانه

  كرج-تهران
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41691 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41692 روزانه
  دانشكده كشاورزي كرج ليمحل تحص-گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41693 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41694 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه جيرفت  41695 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  41696 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  41697 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41698 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41699 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41700 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 3  شاهددانشگاه   41701 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا-خاك يابيوارز يپيدايش رده بند شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41702 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41703 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  41704 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41705 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41706 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41707 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك-شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41708 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك-شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41709 روزانه
  پيدايش رده بندي وارزيابي خاكگرايش -شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41710 روزانه
  خاك يوتكنولوژيوب يولوژيگرايش ب  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41711 روزانه
  خاك يابيوارز ي، رده بند شيدايپ  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41712 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41713 روزانه
 وحفاظت خاك كيزيف  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41714 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41715 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41716 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 3 شهيد چمران اهوازدانشگاه   41717 روزانه
  گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41718 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  41719 روزانه
  گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41720 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41721 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41722 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41723 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41724 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41725 روزانه
  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41726 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41727 روزانه
  خاك يابيوارز يپيدايش رده بند شيگرا  - زن - 2اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41728 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  - زن - 2اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41729 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  - زن - 3اهوازطبيعي رامين ـ مالثانيدانشگاه علوم كشاورزي و منابع  41730 روزانه
  خاك يابيوارز يپيدايش رده بند شيگرا  مرد - - 2اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41731 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد - - 2اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41732 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد - - 3اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41733 روزانه
  خاك يوتكنولوژيوب يولوژيب شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41734 روزانه
  خاك يو رده بند شيدايپ شيگرا  مرد زن - 3 كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   41735 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41736 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41737 روزانه
  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41738 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41739 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41740 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41741 روزانه
  يولوژيب شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41742 روزانه
  شيدايپ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41743 روزانه
  يميش شيگرا  مرد زن - 2  فردوسي مشهددانشگاه   41744 روزانه
  كيزيف شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41745 روزانه
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كد محل   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  تحصيل

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  41746 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41747 روزانه
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41748 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 3  گيالن ـ رشتدانشگاه   41749 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41750 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41751 روزانه
 خاك يولوژيب شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41752 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 2 اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي ـ  41753 روزانه
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41754 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه مراغه  41755 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  41756 روزانه
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  - زن - 1 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41757 روزانه
  وبيوتكنولوژي خاك يولوژيب شيگرا  - زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41758 روزانه
  خاك يابيوارز يپيدايش رده بند شيگرا  - زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41759 روزانه
  و حفاظت خاك كيزيف شيگرا  - زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41760 روزانه
  -گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41761 روزانه
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41762 روزانه
  شيمي وحاصلخيزي خاكگرايش   مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41763 روزانه
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد - - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41764 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  41765 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  41766 روزانه

  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41767 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41768 دومنوبت

  وبيوتكنولوژي خاك يولوژيب شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41769 نوبت دوم
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41770 نوبت دوم
  خاك يو تكنولوژ يولوژيگرايش ب  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  41771 نوبت دوم
  خاك يو بيوتكنولوژ يولوژيگرايش ب  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41772 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41773 نوبت دوم
  وحفاظت خاك كيزيگرايش ف  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41774 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41775 نوبت دوم
  خاك يو بيوتكنولوژ يولوژيگرايش ب  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41776 نوبت دوم
  وارزيابي خاكگرايش پيدايش رده بندي   مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41777 نوبت دوم
  وحفاظت خاك كيزيگرايش ف  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41778 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41779 نوبت دوم
  خاك وتكنولوژييگرايش بيولوژي وب  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  41780 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  41781 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41782 نوبت دوم
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41783 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-وبيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي   مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41788 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41789 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41790 نوبت دوم

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41791 دومنوبت
    مرد زن - 3  دانشگاه جيرفت  41792 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  41793 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41794 نوبت دوم
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41795 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41796 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه شاهد  41797 نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا-خاك يابيوارز يپيدايش رده بند شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41798 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه-خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  41799 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 6  دانشگاه شاهرود  41800 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41801 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41802 نوبت دوم
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  41803 نوبت دوم
  خاك يابيوارز ي، رده بند شيدايپ  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41804 نوبت دوم
 وحفاظت خاك كيزيف  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41805 نوبت دوم
  خاك يوتكنولوژيوب يولوژيگرايش ب  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41806 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41807 نوبت دوم

  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41808 دومنوبت
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41809 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز  41810 نوبت دوم
  گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك  مرد زن - 2 شهيد چمران اهواز دانشگاه  41811 نوبت دوم
  گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41812 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41813 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41814 نوبت دوم
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41815 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41816 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-رده بندي وارزيابي خاك گرايش پيدايش  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41817 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41818 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41819 نوبت دوم
  خاك يوتكنولوژيوب يولوژيب شيگرا  مرد زن - 2 منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   41820 نوبت دوم
  خاك يو رده بند شيدايپ شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41821 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41822 نوبت دوم
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41823 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41824 نوبت دوم
  فيزيك وحفاظت خاك گرايش  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41825 نوبت دوم
  گرايش بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41826 نوبت دوم
  گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41827 نوبت دوم
  يولوژيب شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41828 نوبت دوم
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  مرد زن دوم اول
  شيدايپ شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41829 نوبت دوم
  يميش شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41830 نوبت دوم
  كيزيف شيگرا  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  41831 نوبت دوم
  گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41832 نوبت دوم
  وحاصلخيزي خاك گرايش شيمي  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  41833 نوبت دوم
  گرايش فيزيك وحفاظت خاك  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41834 نوبت دوم
 خاك يولوژيب شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41835 نوبت دوم
  وحفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41836 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41837 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  41838 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  41839 نوبت دوم
  وبيوتكنولوژي خاك يولوژيب شيگرا  مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41840 نوبت دوم
  خاك يزيوحاصلخ يميش شيگرا  مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41841 نوبت دوم
  خاك يو رده بند شيدايپ شيگرا  مرد زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41842 نوبت دوم
  و حفاظت خاك كيزيف شيگرا  مرد زن - 2 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41843 نوبت دوم
    مرد زن - 5  ياسوجدانشگاه   41844 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه يزد  41845 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليخاك محل تحص وتكنولوژييگرايش بيولوژي وب  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41784 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليتحص گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41785 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش شيمي وحاصلخيزي خاك محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41786 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش فيزيك وحفاظت خاك محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41787 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  5  دانشگاه تبريز  41846 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  خاك يتكنولوژ ويو ب يلوژ ويب-آزادارس
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  5  دانشگاه تبريز  41847 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  خاك يزيو حاصلخ يميش-آزادارس
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  5  دانشگاه تبريز  41848 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  و حفاظت خاك كيزيف-آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  41849 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( علوم دامي-مهندسي كشاورزي  ـ1309
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  41850 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41851 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41852 روزانه
  وريط ديتول تيريعنوان رشته پرورش و مد  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  41853 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  41854 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41855 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41856 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  41857 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41858 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41859 روزانه
 وريط هيتغذ شيگرا  - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41860 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41861 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41862 روزانه
 وريط هيتغذ شيگرا  مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41863 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  41864 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  بيرجند دانشگاه  41865 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  41866 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر-گرايش تغذيه دام  - زن - 3  دانشگاه تبريز  41867 روزانه
  كشاورزي اهرمحل تحصيل دانشكده -گرايش تغذيه دام  مرد - - 3  دانشگاه تبريز  41868 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41869 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41870 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  41871 روزانه
  كرج-كشاورزي واقع دراتوبان تهراندانشكده -گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه تربيت مدرس  41872 روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  41873 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت -گرايش تغذيه نشخوار كنندگان   مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41874 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-نشخوار كنندگان هيگرايش تغذ  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41875 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41876 روزانه
  ابوريحان واقع درپاكدشتمحل تحصيل دانشكده -گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41877 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41878 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پرورش زنبور عسل  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41879 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-طيورگرايش تغذيه   مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41880 روزانه
 وريط هيتغذ شيگرا  - زن - 3  دانشگاه جيرفت  41881 روزانه
 گرايش تغذيه طيور  مرد - - 3  دانشگاه جيرفت  41882 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  41883 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  41884 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 9  دانشگاه رازي كرمانشاه  41885 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 8  دانشگاه زابل  41886 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 10  دانشگاه زابل  41887 روزانه
  نژاد دامگرايش اصالح   مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41888 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41889 روزانه
  گرايش مديريت دامپروري  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  41890 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  41891 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41892 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41893 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام-شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  41894 روزانه
  گرايش تغذيه دام-شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41895 روزانه
  تغذيه دامگرايش   مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41896 روزانه
  گرايش ژنتيك واصالح نژاد  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41897 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  41898 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  41899 روزانه
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  )1گرايش با ضرايب (علوم دامي - ـ مهندسي كشاورزي 1309ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  دام هيتغذ شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه شيراز  41900 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام-  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41901 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  41902 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  41903 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  - زن - 6اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41904 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  - زن - 6اهوازكشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثانيدانشگاه علوم   41905 روزانه
  گرايش تغذيه دام  - زن - 7اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41906 روزانه
  اصالح نژاد دامگرايش   مرد - - 6اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41907 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد - - 6اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41908 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد - - 8اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  41909 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 2 طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع  41910 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41911 روزانه
 دام يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41912 روزانه
  گرايش مديريت دامپروري  مرد زن - 2 طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  41913 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41914 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41915 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 6 طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  41916 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41917 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  41918 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه كردستان  41919 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  41920 روزانه
 گرايش نشخواركننده  مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  41921 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41922 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41923 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 4  گيالن ـ رشتدانشگاه   41924 روزانه
 دام يولوژيزيف شيگرا  - زن - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41925 روزانه
  دام هيتغذ شيگرا  - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41926 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41927 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد - 2 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  41928 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41929 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 7  دانشگاه مالير  41930 روزانه
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 7  دانشگاه ياسوج  41931 روزانه
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  41932 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 8 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  41933 روزانه
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 8 مجتمع آموزش عالي گنبد  41934 روزانه
  گرايش مديريت دامپروري  مرد زن - 8 مجتمع آموزش عالي گنبد  41935 روزانه
  دام هيتغذ شيگرا  مرد زن - 12 مجتمع آموزش عالي گنبد  41936 روزانه

 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه اراك  41937 نوبت دوم
  وريط ديتول تيريعنوان رشته پرورش و مد  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41938 نوبت دوم
  نژاد دامگرايش اصالح   مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41939 نوبت دوم
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  41940 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  41941 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41942 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  41943 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  ايالمدانشگاه   41944 نوبت دوم
 وريط هيتغذ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41945 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41946 نوبت دوم
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41947 نوبت دوم
 وريط هيتغذ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41948 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41949 نوبت دوم
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  41950 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر-گرايش تغذيه دام  - زن - 2  دانشگاه تبريز  41951 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر-گرايش تغذيه دام  مرد - - 2  دانشگاه تبريز  41952 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  41953 نوبت دوم
 دامگرايش فيزيولوژي   مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  41954 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  41955 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41959 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  41960 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت-گرايش تغذيه نشخوار كنندگان  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41961 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-نشخوار كنندگان هيگرايش تغذ  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  41962 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-فيزيولوژي دامگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه تهران  41963 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش پرورش زنبورعسل  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41964 نوبت دوم
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي-گرايش تغذيه طيور  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  41965 نوبت دوم
 گرايش تغذيه طيور  مرد زن - 3  دانشگاه جيرفت  41966 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  41967 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه زابل  41968 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  دانشگاه زابل  41969 نوبت دوم
  اصالح نژاد دامگرايش   مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41970 نوبت دوم
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41971 نوبت دوم
  گرايش مديريت دامپروري  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  41972 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  41973 نوبت دوم
  دامگرايش اصالح نژاد   مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  41974 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  41975 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41976 نوبت دوم
  گرايش ژنتيك واصالح نژاد  مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  41977 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام-  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41978 نوبت دوم
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41979 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  41980 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش اصالح نژاد دام  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41981 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (علوم دامي - كشاورزي ـ مهندسي 1309ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41982 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي دام  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  41983 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41984 نوبت دوم
  دام هيتغذ شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41985 نوبت دوم
 دام يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  41986 نوبت دوم
  گرايش مديريت دامپروري  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41987 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41988 نوبت دوم

  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41989 دومنوبت
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  41990 نوبت دوم
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41991 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  41992 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  41993 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41994 نوبت دوم
 گرايش فيزيولوژي دام  مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  41995 نوبت دوم

  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  41996 دومنوبت
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  دانشگاه مالير  41997 نوبت دوم
  گرايش اصالح نژاد دام  مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  41998 نوبت دوم
  گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  41999 نوبت دوم

  دام هيتغذ-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  42000 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش اصالح نژاد دام محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41956 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليتحصگرايش تغذيه دام محل  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41957 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش فيزيولوژي دام محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  41958 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  42001 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  اصالح نژاد دام-آزادارس
  گرايش اصالح نژاد دام-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42002 پرديس خودگردان
  دام هيتغذ شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  42003 پرديس خودگردان
  گرايش اصالح نژاد دام-دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  42004 پرديس خودگردان
  گرايش تغذيه دام-دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان شماره   مرد زن 20 -  دانشگاه زابل  42005 پرديس خودگردان
  دام هيتغذ شيگرا - خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42006 پرديس خودگردان
  تغذيه دامگرايش  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 آباد لرستان ـ خرمدانشگاه   42625 پرديس خودگردان
  گرايش اصالح نژاد دام - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  42007 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( پرورش وتوليدطيور-ـ مهندسي كشاورزي 1309
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42008 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42009 روزانه
  -باهمكاري دانشگاه فردوسي مشهددرقالب طرح تعاون   مرد زن - 8  دانشگاه بيرجند  42010 روزانه
محل تحصيل دانشكده كشـاورزي واقـع-وريط هيتغذ شيگراوريعنوان رشته علوم ط  مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت مدرس  42011  روزانه

 كرج-دراتوبان تهران
محل تحصـيل دانشـكده كشـاورزي-وريط يولوژيزيف شيگراوريعنوان رشته علوم ط  مرد  زن  -  5  دانشگاه تربيت مدرس  42012  روزانه

  كرج-واقع دراتوبان تهران
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  42013 روزانه
  عنوان رشته علوم دامي گرايش تغذيه طيور  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42014 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42015 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42016 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زابل  42017 نوبت دوم
  عنوان رشته علوم دامي گرايش تغذيه طيور  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42018 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( اصالح گياهان باغباني-ـ مهندسي توليدات گياهي1310
  مهندسي توليدات گياهي-عنوان رشته مهندسي كشاورزي  مرد زن - 7  دانشگاه تربت حيدريه  42019 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  42020 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه زابل  42021 روزانه
    - زن 5 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42022 روزانه
    مرد - - 5 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42023 روزانه
  عنوان رشته مهندسي توليدات گياهي  مرد زن - 10  دانشگاه مالير  42024 روزانه

  مهندسي توليدات گياهي-عنوان رشته مهندسي كشاورزي  مرد زن - 3  دانشگاه تربت حيدريه  42025 نوبت دوم
  تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشتمحل   مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42026 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه زابل  42027 نوبت دوم
  عنوان رشته مهندسي توليدات گياهي  مرد زن - 5  دانشگاه مالير  42028 نوبت دوم
  ياهيگ داتيتول- يكشاورزيعنوان رشته مهندس  مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي آفاق اروميه  42029 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( توليدمحصوالت باغباني-ـ مهندسي توليدات گياهي1310
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي بهاران   42030 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( تكثيروپرورش آبزيان-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
    مرد زن - 9  دانشگاه اروميه  42031 روزانه
  دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرسنا ن نور  مرد زن - 5  تربيت مدرسدانشگاه   42032 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  42033 روزانه
  واقع درحومه شهر برازجان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  مرد زن - 7 دانشگاه خليج فارس بوشهر  42034 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه زابل  42035 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  42036 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  42037 روزانه
 تكثير وپرورش آبزيان  - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42038 روزانه
 تكثير و پرورش آبزيان  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  42039 روزانه
    مرد زن - 12 ـ بهبهان)ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم  42040 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  42041 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42042 روزانه
    مرد زن - 11 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42043 روزانه
    مرد زن - 16 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  42044 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  42045 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42046 روزانه
    مرد زن - 10 مجتمع آموزش عالي گنبد  42047 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  42048 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (تكثيروپرورش آبزيان - ـ مهندسي منابع طبيعي 1311ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  42049 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه زابل  42050 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  42051 نوبت دوم
 تكثير و پرورش آبزيان  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42052 نوبت دوم
 تكثير و پرورش آبزيان  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42053 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-تكثير و پرورش آبزيان  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42054 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42055 نوبت دوم
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42056 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  42057 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  42058 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42059 نوبت دوم
    مرد زن - 15 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  42060 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42061 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( فرآوري محصوالت شيالتي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311

  دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42062 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  42063 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار  42064 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42065 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42066 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  42067 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  42068 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42069 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42070 نوبت دوم
    مرد زن - 15 غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهرموسسه   42629 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  42071 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( بوم شناسي آبزيان شيالتي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1311
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42072 روزانه
    مرد زن - 3  شهركرددانشگاه   42073 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  42074 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42075 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  42076 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42077 روزانه
    مرد زن - 6 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه   42078 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  42079 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرا  مرد زن - 5  دانشگاه گيالن ـ رشت  42080 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42081 روزانه
    مرد زن - 7 مجتمع آموزش عالي گنبد  42082 روزانه

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  42083 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه شهركرد  42084 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42085 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42086 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42087 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42088 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42089 نوبت دوم
  تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع درصومعه سرامحل   مرد زن - 1  دانشگاه گيالن ـ رشت  42090 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42091 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 10 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42092 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( انيآبز يوبهره بردار ديص- يعيمنابع طب يـ مهندس1311

    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42093 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42094 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   42095 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( صنايع چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي1312
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 15 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  42096 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42097 روزانه

    مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  42098 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42099 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( فرآورده هاي چندسازه چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42100 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه زابل  42101 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42102 روزانه
    مرد زن - 9 مجتمع آموزش عالي گنبد  42103 روزانه

    مرد زن - 9  دانشگاه زابل  42104 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42105 نوبت دوم

  دانشگاه زابل 2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شماره   مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  42106 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( حفاظت واصالح چوب-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312

    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42107 روزانه
    مرد زن - 6 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه   42108 روزانه

    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42109 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42110 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( چوب يبيولوژي وآناتوم-ـ مهندسي منابع طبيعي1312
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42111 روزانه

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42112 نوبت دوم
  )5با ضرايب گرايش ( صنايع خميروكاغذ-ـ مهندسي منابع طبيعي 1312

  منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نورمحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42113 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42114 روزانه
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  )5با ضرايب گرايش (صنايع خميروكاغذ -ـ مهندسي منابع طبيعي 1312ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پذيرش براي پارك علمي،تحقيقاتي وفناوري واقع درزيرآب مازندران  مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  42115 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42116 روزانه
    مرد زن - 7 منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   42117 روزانه

  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42118 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42119 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42120 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  42121 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( علوم وصنايع غذايي- ـ مهندسي كشاورزي 1313

    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  42122 روزانه
  گرايش شيمي موادغذايي  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42123 روزانه
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  مرد زن - 2  تبريزدانشگاه   42124 روزانه
  گرايش تكنولوژي مواد غذايي  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  42125 روزانه
  ييموادغذا يولوژيكروبيم  مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  42126 روزانه
  كرج-تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان   مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42127 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم موادغذايي  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42128 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فناوري تبديل موادغذايي  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42129 روزانه
  كيلومتري شاهرود7كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل دانشكده  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  42130 روزانه
  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  42131 روزانه
  گرايش شيمي موادغذايي  مرد زن - 4  دانشگاه شيراز  42132 روزانه
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42133 روزانه
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  - زن - 1  صنعتي اصفهاندانشگاه   42134 روزانه
  ژي موادغذايي  گرايش ميكروبيولو  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42135 روزانه
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42136 روزانه
  ژي موادغذايي  ميكروبيولوگرايش   مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42137 روزانه
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42138 روزانه
    - زن - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42139 روزانه
    مرد - - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42140 روزانه
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42141 روزانه
  گرايش شيمي موادغذايي  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42142 روزانه
  ميكروبيولوژي موادغذاييگرايش   مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42143 روزانه
  مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي يليعنوان رشته ومدرك فارغ التحص  مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42144 روزانه
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42145 روزانه
  گرايش شيمي مواد غذايي  مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  42146 روزانه
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42147 روزانه
  صنايع غذايي يمهندس شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42148 روزانه
 يولوژيكروبيم شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42149 روزانه
  پژوهش محور  مرد زن - 6 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  42150 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  42151 نوبت دوم
  غذاييعيگرايش مهندسي صنا  مرد زن - 1  دانشگاه تبريز  42152 نوبت دوم
  گرايش تكنولوژي مواد غذايي  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42153 نوبت دوم

  گرايش شيمي موادغذايي  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42154 دومنوبت
  ييموادغذا يولوژيكروبيم  مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42155 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم موادغذايي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42160 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فناوري تبديل موادغذايي  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42161 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  42162 نوبت دوم
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42163 نوبت دوم
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  - زن - 1  صنعتي اصفهاندانشگاه   42164 نوبت دوم
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42165 نوبت دوم
  گرايش مهندسي صنايع غذايي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42166 نوبت دوم
  موادغذاييگرايش ميكروبيولوژي  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42167 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42168 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42169 نوبت دوم
  ييموادغذا يتكنولوژ شيگرا  مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42170 نوبت دوم
  گرايش ميكروبيولوژي موادغذايي  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42171 نوبت دوم
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42172 نوبت دوم
  گرايش شيمي موادغذايي  مرد زن - 2 و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي   42173 نوبت دوم
  گرايش مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42174 نوبت دوم
  گرايش شيمي مواد غذايي  مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  42175 نوبت دوم
  گرايش تكنولوژي موادغذايي  مرد زن - 4  مشهددانشگاه فردوسي   42176 نوبت دوم
  صنايع غذايي يمهندس شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42177 نوبت دوم
 يولوژيكروبيم شيگرا  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42178 نوبت دوم
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي آفاق اروميه  42179 غيرانتفاعي
  ييموادغذا يتكنولوژ شيگرا  مرد زن - 15 قائمشهر-موسسه غيرانتفاعي تجن   42180 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  42181 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  42182 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اروميه-موسسه غيرانتفاعي صبا  42183 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش تكنولوژي مواد غذايي محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42156 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليگرايش شيمي موادغذايي محل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42157 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمهندسي صنايع غذايي محل تحصگرايش   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42158 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص ييموادغذا يولوژيكروبيم  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42159 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  42184 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  يغذائ عيصنا يتكنولوژ-آزادارس
  گرايش بيوتكنولوژي غذايي-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  42185 پرديس خودگردان
  مهندسي صنايع غذايي گرايش-محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  42186 پرديس خودگردان
  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  42187 پرديس خودگردان
  ييمواد غذا يميش شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  42188 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( شناسي كشاورزي حشره- ـ مهندسي كشاورزي 1314
    مرد زن - 6  دانشگاه اروميه  42189 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (حشره شناسي كشاورزي - ـ مهندسي كشاورزي 1314ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42190 روزانه
    مرد - - 5 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42191 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تبريز  42192 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42193 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  42194 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  42195 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه رازي كرمانشاه  42196 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  42197 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه زنجان  42198 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  42199 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 4  دانشگاه شاهرود  42200 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42201 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7 كرماندانشگاه شهيد باهنر   42202 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز  42203 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  42204 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  42205 روزانه
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42206 روزانه
    مرد - - 2  صنعتي اصفهاندانشگاه   42207 روزانه
    - زن - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42208 روزانه
    مرد - - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42209 روزانه
 يكنه شناس شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42210 روزانه
  يسم شناس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42211 روزانه
  حشرات كيستماتيس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42212 روزانه
 آفات تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42213 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42214 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  42215 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  42216 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  42217 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42218 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42219 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42220 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه مراغه  42221 روزانه
    مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42222 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه ياسوج  42223 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  42224 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42225 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42226 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  42227 نوبت دوم
  درپاكدشتمحل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع   مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42229 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  42230 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  42231 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  42232 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  42233 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 2  دانشگاه شاهرود  42234 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42235 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42236 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42237 نوبت دوم
  يسم شناس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42238 نوبت دوم
  حشرات كيستماتيس شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42239 نوبت دوم
 يكنه شناس شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42240 نوبت دوم
 آفات تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42241 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42242 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42243 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  42244 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42245 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  42246 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42247 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه ياسوج  42248 نوبت دوم
    مرد زن - 15 كاشمر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  42249 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه اروميه  42250 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42228 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  42251 پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42252 خودگردانپرديس
  )1با ضرايب گرايش ( بيماري شناسي گياهي- ـ مهندسي كشاورزي 1315

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  42253 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  42254 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  ايالمدانشگاه   42255 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42256 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42257 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه بيرجند  42258 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  42259 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42260 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42261 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42262 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه جيرفت  42263 روزانه
    مرد - - 2  دانشگاه جيرفت  42264 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  42265 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  42266 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  42267 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (بيماري شناسي گياهي - ـ مهندسي كشاورزي 1315ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  42268 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  42269 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42270 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42271 روزانه
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  42272 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  42273 روزانه
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42274 روزانه
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42275 روزانه
  كروبيوم اهيگيتعامل مولكول شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42276 روزانه
  ياهيگ يزايماريب يها وتيپروكار شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42277 روزانه
 يقارچ شناس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42278 روزانه
  ياهيگ يهايماريب تيريمد شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42279 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42280 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  42281 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  42282 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  42283 روزانه
    - زن - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42284 روزانه
    مرد - 4 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42285 روزانه
    مرد زن - 8 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42286 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  42287 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  42288 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  42289 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  42290 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42291 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42292 نوبت دوم

    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42293 دومنوبت
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42295 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  42296 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه جيرفت  42297 نوبت دوم
    مرد زن - 5  زابلدانشگاه   42298 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  42299 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  42300 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42301 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42302 نوبت دوم
    - زن - 1  اصفهاندانشگاه صنعتي   42303 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42304 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42305 نوبت دوم
  ياهيگ يزايماريب يها وتيپروكار شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42306 نوبت دوم
  كروبيوم اهيگيتعامل مولكول شيگرا  مرد زن - 1 علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   42307 نوبت دوم
 يقارچ شناس شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42308 نوبت دوم
  ياهيگ يهايماريب تيريمد شيگرا  مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42309 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42310 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  42311 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  42312 نوبت دوم
    مرد زن - 4 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42313 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه ياسوج  42314 نوبت دوم
  ياهپزشكيگ- يكشاورزيعنوان رشته مهندس  مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي آفاق اروميه  42315 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي بهاران   42316 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42294 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42317 خودگردانپرديس

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  42318 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه شهيد چمران اهواز  42319 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42320 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ريز كرم شناسي- ـ مهندسي كشاورزي 1315
  تماتدشناسي  مرد زن - 4  دانشگاه ياسوج  42321 روزانه

  تماتدشناسي  مرد زن - 2  دانشگاه ياسوج  42322 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( محيط زيست-ـ مهندسي منابع طبيعي 1317

آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان حفاظت محيط  42626  روزانه
با همكاري دانشـكده منـابع طبيعـي و كشـاورزي گرايش آلودگي هاي محيط زيست  مرد  زن  -  5  زيست

 كرج دانشگاه تهران
    مرد زن - 3  دانشگاه اراك  42323 روزانه
  نيسرزم شيو آما يابيارز شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه بيرجند  42324 روزانه
  يطيمحيها يآلودگ شيگرا  مرد زن - 12  دانشگاه بيرجند  42325 روزانه
  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  42326 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  42327 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  42328 روزانه
  يستيها و تنوع ز ستگاهيز شيگرا  مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  42329 روزانه
  گرايش آلودگي محيط زيست  مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  42330 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42331 روزانه
  گرايش آلودگي محيط زيست  - زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42332 روزانه
    مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  42333 روزانه
  گرايش آلودگي محيط زيست  مرد - - 4  دانشگاه صنعتي اصفهان  42334 روزانه
  گرايش آلودگي هاي محيط زيست  مرد زن - 4 ـ بهبهان)ص(االنبياء خاتمدانشگاه صنعتي   42335 روزانه
  گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين  مرد زن - 4 ـ بهبهان)ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم  42336 روزانه
  گرايش آلودگي هاي محيط زيست  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42337 روزانه
  يستيوتنوع ز ستگاههايز شيگرا  مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42338 روزانه
  نيسرزمشيوآما يابيارز شيگرا  مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42339 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 3  دانشگاه كاشان  42340 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  42341 روزانه
  سرا طبيعي واقع درصومعه منابع  دانشكده محل تحصيل-آلودگي محيط زيست گرايش  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  42342 روزانه
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  )1با ضرايب گرايش (محيط زيست -ـ مهندسي منابع طبيعي 1317ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
محل تحصـيل دانشـكده منـابع طبيعـي واقـع  گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين  مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  42343 روزانه

  گرايش زيستگاه ها و تنوع زيستي  مرد زن - 3  گيالن ـ رشتدانشگاه   42344 روزانه  درصومعه سرا
    مرد زن - 8  دانشگاه مالير  42345 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه يزد  42346 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اراك  42347 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42348 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  42349 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42350 نوبت دوم
  گرايش آلودگي محيط زيست  - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42351 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42352 نوبت دوم
  گرايش آلودگي محيط زيست  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42353 نوبت دوم
  شيوه آموزش محور-گرايش آلودگي محيط زيست  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42354 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42355 نوبت دوم
  آلودگي هاي محيط زيستگرايش   مرد زن - 1 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42356 نوبت دوم
  نيسرزمشيوآما يابيارز شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42357 نوبت دوم
  يستيوتنوع ز ستگاههايز شيگرا  مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42358 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليتحص محل  مرد - - 2  دانشگاه كاشان  42359 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه مالير  42360 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  42361 نوبت دوم
  نيسرزم شيو آما يابيارز شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42362 پيام نور
  آموزش محور وهيش-نيسرزم شيو آما يابيارز شيگرا  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42363 پيام نور
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي بهاران   42364 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42365 پرديس خودگردان
  ستيز طيآلودگي  مح شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  42366 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( آمايش سرزمينـ 1317
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان حفاظت محيط  42627  روزانه

منابع طبيعي و كشاورزي كرجبا همكاري دانشكده  ارزيابي و آمايش سرزمينگرايش   مرد  زن  -  5  زيست
  دانشگاه تهران

  )1با ضرايب گرايش ( مكانيك ماشينهاي كشاورزي-ـ مهندسي كشاورزي 1319
  ستميوسيب كيمكان يمهندس  مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  42367 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  42368 روزانه
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  42369 روزانه
    - زن - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42370 روزانه
    مرد - - 4 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42371 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تبريز  42372 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 10  دانشگاه تربيت مدرس  42373 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  42374 روزانه
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  42375 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه جيرفت  42376 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه رازي كرمانشاه  42377 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهركرد  42378 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 7  دانشگاه شهركرد  42379 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42380 روزانه
  گرايش مكانيك ماشينهاي كشاورزي  مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  42381 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  42382 روزانه
    مرد - - 12  دانشگاه صنعتي اصفهان  42383 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42384 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42385 روزانه
  مهندسي مكانيك بيوسيستم-التحصيليعنوان رشته ومدرك فارغ   مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42386 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  42387 روزانه
    مرد - - 4 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42388 روزانه
عنــوان رشــته و  مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42389 روزانه

مـــــــــدرك
  :التحصيلي فارغ

  تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي هاي 
  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي ماشينهاي كشاورزي  مرد زن - 8 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42390 روزانه
  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت  مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42391 روزانه

  ستميوسيب كيمكان يمهندس  مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  42392 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  42393 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  42394 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42395 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42396 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  42397 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع درپاكدشت  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42399 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  42400 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه جيرفت  42401 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه شهركرد  42402 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42403 نوبت دوم
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42404 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42405 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42406 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42407 نوبت دوم
  مهندسي مكانيك بيوسيستم-عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي  مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42408 نوبت دوم
بيوسيستم گرايش انرژي هايمهندسي مكانيك -عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي  مرد  زن  -  1  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42409  نوبت دوم

  تجديدپذير
مهندسي مكانيـك بيوسيسـتم گـرايش طراحـي-عنوان رشته ومدرك فارغ التحصيلي  مرد  زن  -  4  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42410  نوبت دوم

 ماشينهاي كشاورزي
مهندسي مكانيـك بيوسيسـتم گـرايش فنـاوري-التحصيليعنوان رشته ومدرك فارغ   مرد  زن  -  4  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42411  نوبت دوم

  پس از برداشت
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42398 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  42412 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش ( ـ هواشناسي كشاورزي1320

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42413 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42414 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42415 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  42416 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  42417 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42418 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42419 روزانه

    - زن - 1 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42420 نوبت دوم
    مرد - - 1 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42421 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  42422 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  42423 نوبت دوم
    مرد زن - 2 و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي   42424 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  42425 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42426 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42427 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مديريت مناطق بياباني-ـ مهندسي منابع طبيعي1321
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42428 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  42429 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  42430 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه شيراز  42431 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42432 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  42433 روزانه
    مرد زن - 18  دانشگاه يزد  42434 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42435 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  42436 نوبت دوم

    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42437 دومنوبت
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  42438 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  42439 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  42440 پرديس خودگردان
  )3با ضرايب گرايش ( محيط زيست ومنابع طبيعي- طبيعي همزيستي با بيابانـ مهندسي منابع 1321

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42441 روزانه
  يودام ياهيگ داتيتول-ابانيباب يستيهمز يعيمنابع طبيعنوان رشته مهندس  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42442 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42443 نوبت دوم
  يودام ياهيگ داتيتول-ابانيباب يستيهمز يعيمنابع طبيعنوان رشته مهندس  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42444 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( توسعه وعمران مناطق بياباني- ـ مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان1321
  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفامحل تحصيل   مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42445 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مكانيزاسيون كشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1322
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  42446 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42447 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42448 روزانه
    مرد زن - 7  تبريز دانشگاه  42449 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 7  دانشگاه تهران  42450 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه شهيد چمران اهواز  42451 روزانه
    - زن - 7اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42452 روزانه
    مرد - - 7اهوازمنابع طبيعي رامين ـ مالثاني دانشگاه علوم كشاورزي و  42453 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  42454 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42455 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  42456 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42457 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42458 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  42459 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42461 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شهركرد  42462 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  42463 نوبت دوم

    مرد زن - 1 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42464 دومنوبت
  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42460 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  42465 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42466 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( بيابان زدايي-ـ مهندسي منابع طبيعي 1323
    مرد زن - 8  دانشگاه ايالم  42467 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42468 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه زابل  42469 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  42470 روزانه
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42471 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 2  دانشگاه كاشان  42472 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42473 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي اردكان  42474 روزانه
    مرد زن - 5 مجتمع آموزش عالي سراوان  42475 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  42476 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42477 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه زابل  42478 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  42479 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42480 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42481 نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا-دگليشهرستان آران وب ليمحل تحص  مرد - - 3  دانشگاه كاشان  42482 نوبت دوم
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  )1با ضرايب گرايش (بيابان زدايي -ـ مهندسي منابع طبيعي 1323ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42483 نوبت دوم
    مرد زن - 2 مجتمع آموزش عالي اردكان  42484 نوبت دوم
    مرد زن - 3 مجتمع آموزش عالي سراوان  42485 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن 15 -  دانشگاه زابل  42486 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  42487 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درقشمسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15 دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  42488 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( بيوتكنولوژي دركشاورزي- ـ مهندسي كشاورزي 1324
    مرد زن - 5 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  42489 روزانه
    مرد زن - 3  اروميهدانشگاه   42490 روزانه
    - زن - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42491 روزانه
    مرد - - 6 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42492 روزانه
    مرد زن - 7 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  42493 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  42494 روزانه
    مرد زن - 5كرمانشرفتهيپيتحصيالت تكميلي صنعتي و فناوردانشگاه   42495 روزانه
  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 4  دانشگاه تربيت مدرس  42496 روزانه
محل تحصـيل دانشـكده ابوريحـان   -عنوان مهندسي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي  مرد  زن  -  4  دانشگاه تهران  42497  روزانه

  واقع در پاكدشت
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42498 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه رازي كرمانشاه  42499 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه زابل  42500 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  42501 روزانه
  درانتهاي دفترچه شرايط  مرد زن - 6  دانشگاه شاهد  42502 روزانه
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 8  دانشگاه شاهرود  42503 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  42504 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 3  دانشگاه شهركرد  42505 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42506 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهيد بهشتي  42507 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  42508 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  42509 روزانه
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42510 روزانه
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42511 روزانه
    - زن - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42512 روزانه
    مرد - - 5اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42513 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42514 روزانه
    مرد زن - 5 منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   42515 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  42516 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه كردستان  42517 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  42518 روزانه
    - زن 2 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42519 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42520 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42521 روزانه
    مرد زن - 3 ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  42522 روزانه
    مرد زن - 7 دانشكده كشاورزي شيروان  42523 روزانه
    مرد زن - 4 مجتمع آموزش عالي گنبد  42524 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  42525 نوبت دوم
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42526 نوبت دوم
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42527 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  42528 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42529 نوبت دوم
    مرد زن - 3كرمانشرفتهيپيتكميلي صنعتي و فناوردانشگاه تحصيالت   42531 نوبت دوم
محل تحصـيل دانشـكده ابوريحـان-عنوان مهندسي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي  مرد  زن  -  3  دانشگاه تهران  42532  نوبت دوم

  واقع در پاكدشت
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42533 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زابل  42534 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  42535 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  42536 نوبت دوم
  كيلومتري شاهرود7محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در  مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  42537 نوبت دوم
    مرد زن - 4  شهركرد دانشگاه  42538 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  42539 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42540 نوبت دوم
    مرد - - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42541 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42542 نوبت دوم
    مرد زن - 3 علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   42543 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42544 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42545 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه گيالن ـ رشت  42546 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42547 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   42548 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 اصفهاندانشگاه پيام نور مركز   42549 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42550 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42551 پيام نور
    مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   42552 پيام نور
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 15 كرجدانشگاه پيام نور مركز   42553 پيام نور

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42530 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  42554 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  يكشاورزيوتكنولوژيب-آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42555 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  42556 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  42557 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش (بيوتكنولوژي دركشاورزي - ـ مهندسي كشاورزي 1324ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15 آباد خرمـ  لرستاندانشگاه   42628 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  42558 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( توسعه روستايي- مهندسي كشاورزي  ـ1325
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42559 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42560 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه بيرجند  42561 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  42562 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-يتوسعه كشاورز شيگرا  مرد زن - 3  تهراندانشگاه   42563 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  42564 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  42565 روزانه
    - زن - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42566 روزانه
    مرد - - 3  دانشگاه صنعتي اصفهان  42567 روزانه
    - زن - 6اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42568 روزانه
    مرد - - 6اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42569 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه گيالن ـ رشت  42570 روزانه
    - زن 2 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42571 روزانه
    مرد - - 2 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42572 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه ياسوج  42573 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42574 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42575 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42576 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-يتوسعه كشاورز شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42578 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه رازي كرمانشاه  42579 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  42580 نوبت دوم
    - زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42581 نوبت دوم
    مرد - - 2  دانشگاه صنعتي اصفهان  42582 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1  دانشگاه صنعتي اصفهان  42583 نوبت دوم
    مرد زن - 9 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42584 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  42585 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه ياسوج  42586 نوبت دوم
  يتوسعه كشاورز شيگرا  مرد زن - 10 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42587 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 10 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   42588 پيام نور
    مرد زن - 15 همدان-موسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها  42589 غيرانتفاعي

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42577 پرديس خودگردان
ـ خـودگردان ارس دانشـگاه تبر  سيمحل تحصـيل پـرد    مرد  زن  -  15  دانشگاه تبريز  42590 پرديس خودگردان واقـع درشـهر جلفامنطقـه زي

  آزادارس
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه ياسوج  42591 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( شناسايي ومبارزه باعلفهاي هرز- مهندسي كشاورزي ـ 1326
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42592 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42593 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه بيرجند  42594 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  42595 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  42596 روزانه
    - زن - 2اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42597 روزانه
    مرد - - 3اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  42598 روزانه
    مرد زن - 5 كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   42599 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42600 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  42601 روزانه
    - زن - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42602 روزانه
    مرد - 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  42603 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42604 روزانه
    مرد زن - 6 مجتمع آموزش عالي گنبد  42605 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42606 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  42607 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  42608 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42610 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه شيراز  42611 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  42612 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  42613 نوبت دوم

    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  42614 دومنوبت
    مرد زن - 3 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42615 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42609 پرديس خودگردان
  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  42616 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت كشاورزي1327
    مرد زن - 5  دانشگاه تبريز  42617 روزانه
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  42618 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42619 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تبريز  42620 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج  مرد زن - 3  دانشگاه تهران  42622 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  42623 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  42621 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  42624 پرديس خودگردان
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گروه هــنر صفحه 171 جدول شماره 5
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هــنر كدرشته محل -5جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (ـ برنامه ريزي شهري 1350

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3  دانشگاه اروميه  51001 روزانه
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  51002 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51003 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51004 روزانه
    مرد زن - 8  شهيد بهشتيدانشگاه   51005 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  51006 روزانه
    - زن - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  51007 روزانه
    مرد - - 7  دانشگاه عالمه طباطبايي  51008 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه علم و صنعت ايران  51009 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه كردستان  51010 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51011 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51012 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  51013 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  51014 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  51015 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51016 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  51017 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  51018 نوبت دوم
 شيوه آموزش محور  مرد - - 10  دانشگاه عالمه طباطبايي  51019 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  51020 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51021 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51022 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  51023 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  51024 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(رضاالمللي امام  دانشگاه بين  51025 مجازي

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  51026 پرديس خودگردان
  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51027 پرديس خودگردان

  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51028 خودگردانپرديس
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  51029 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ برنامه ريزي منطقه اي1350
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51030 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51031 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  51032 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  51033 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه گيالن ـ رشت  51034 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51035 نوبت دوم
    مرد زن - 2 صنعت ايراندانشگاه علم و   51036 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه گيالن ـ رشت  51037 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  51038 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( يشهر تيريـ مد1350
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51039 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51040 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  51041 مجازي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ طراحي شهري1351
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51042 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51043 روزانه
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  51044 روزانه
  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش  مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  51045 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51046 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51047 روزانه
    مرد زن - 10  بهشتيدانشگاه شهيد   51048 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  51049 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه علم و صنعت ايران  51050 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51051 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51052 روزانه
  تحصيل كرجمحل   مرد زن - 8  دانشگاه هنر تهران  51053 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  51054 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51055 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51056 نوبت دوم
    مرد زن - 3 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  51057 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه تربيت   51058 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51059 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  51060 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه علم و صنعت ايران  51061 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51062 نوبت دوم
    مرد زن - 2  اصفهاندانشگاه هنر   51063 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51064 نوبت دوم
    مرد زن - 8  دانشگاه يزد  51065 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51066 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51067 پيام نور
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  51068 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51069 مجازي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51070 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51071 خودگردانپرديس

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  51072 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  51073 پرديس خودگردان
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  )1با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي معماري1352

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  51074 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51075 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51076 روزانه
    مرد زن - 10 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  51077 روزانه
  وزارت آموزش وپرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي ياپيماني   مرد زن - 15 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  51078 روزانه
  يفن شيگرا  مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  51079 روزانه
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51080 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  51081 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  51082 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  51083 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه سمنان  51084 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه شاهرود  51085 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  51086 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه شهيد بهشتي  51087 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شيراز  51088 روزانه
    - زن - 3 صنعتي جندي شاپور دزفولدانشگاه   51089 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  51090 روزانه
 گرايش معماري پايدار  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51091 روزانه
  گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51092 روزانه
  گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51093 روزانه
  گرايش معماري فناوري  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51094 روزانه
 گرايش معماري مسكن  مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51095 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  51096 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  51097 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه كردستان  51098 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه گيالن ـ رشت  51099 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51100 روزانه
    مرد زن - 9 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  51101 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51102 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51103 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51104 روزانه
    مرد زن - 16  دانشگاه يزد  51105 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  51106 نوبت دوم
    - زن - 2 ـ همدان دانشگاه بوعلي سينا  51107 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51108 نوبت دوم
    مرد زن - 5 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  51109 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  51110 نوبت دوم
  قمپرديس ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  51111 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه تهران  51112 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  51113 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  51114 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه سمنان  51115 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه شاهرود  51116 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  51117 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  51118 نوبت دوم
 گرايش معماري پايدار  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51119 نوبت دوم
  گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51120 نوبت دوم
  گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51121 نوبت دوم
  گرايش معماري فناوري  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51122 نوبت دوم
 گرايش معماري مسكن  مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51123 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  51124 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  51125 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه گيالن ـ رشت  51126 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51127 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  51128 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51129 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51130 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51131 نوبت دوم
    مرد زن - 11  دانشگاه يزد  51132 نوبت دوم
    مرد زن - 15 بندرعباسدانشگاه پيام نور مركز   51133 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 بندرعباسدانشگاه پيام نور مركز   51134 پيام نور
  آموزش محور وهيش-مركز بندرعباس-نوراميمشترك با دانشگاه پ  مرد زن - 15 )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس  51135 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 عسلويهالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  51136 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 كيشالملل دانشگاه پيام نور مركز بين  51137 پيام نور
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51138 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51139 پيام نور
    مرد زن - 15 آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  51140 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرگان-موسسه غيرانتفاعي استراباد  51141 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  51142 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  51143 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  51144 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان  51145 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 الهيجان-موسسه غيرانتفاعي ديلمان   51146 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   51147 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  51148 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 ساري-موسسه غيرانتفاعي ساريان  51149 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51150 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 گرمسار-موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  51151 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 قزوين-غيرانتفاعي عالمه دهخداموسسه   51152 غيرانتفاعي
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  )1با ضرايب گرايش (ـ مهندسي معماري 1352ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 15 نوشهر-الملكموسسه غيرانتفاعي كمال   51153 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي مازيار  51154 غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان ارس واقع درجلفا ليمحل تحص  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  51155 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51156 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51157 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  51158 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  بهشتيدانشگاه شهيد   51159 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  51160 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه كاشان  51161 پرديس خودگردان
  يپرديس خودگردان دانشگاه واقع درانزل ليمحل تحص  مرد زن - 20  دانشگاه گيالن ـ رشت  51162 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( ـ معماري منظر1352
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  51163 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51164 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه شهيد بهشتي  51165 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51166 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( ـ مهندسي معماري اسالمي1352

    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51167 روزانه
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51168 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51169 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51170 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51171 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( ـ مطالعات معماري ايران1352
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  51172 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51173 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51174 نوبت دوم
  )5با ضرايب گرايش ( ـ بازسازي پس ازسانحه1352

    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  51175 روزانه
  خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  51176 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش ( ـ معماري داخلي1352
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51177 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 8  دانشگاه هنر تهران  51178 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51179 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51180 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مرمت واحياي بناهاوبافتهاي تاريخي1353
    مرد زن - 12  دانشگاه تهران  51181 روزانه
    مرد زن - 12  دانشگاه شهيد بهشتي  51182 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه علم و صنعت ايران  51183 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51184 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51185 روزانه

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51186 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه علم و صنعت ايران  51187 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51188 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه هنر تهران  51189 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ نمايش عروسكي1356
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51190 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51191 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ـ كارگرداني1357

    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51192 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51193 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51194 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51195 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51196 نوبت دوم
  كارگرداني نمايش  مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  51197 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( ـ سينما1357
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51198 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51199 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51200 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51201 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51202 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51203 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( ـ توليدسيما1357
  دفترچه يدرانتها طيشرا-يحوزو انيمتقاض  مرد - - 15 واحد قمـسيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51204 روزانه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ تهيه كنندگي1357
  شرايط درانتهاي دفترچه-يو آموزش يشيمستند،نما يشهايگرا-  مرد - - 10 سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51205 روزانه
  ـشرايط درانتهاي دفترچه-يو آموزش يشيمستند،نما يشهايگرا-  مرد - 10 - سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51206 روزانه

  )3با ضرايب گرايش ( ـ راديو1357
  شرايط درانتهاي دفترچه-تهيه كنندگيگرايش   مرد - - 10 سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51207 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش تهيه كنندگي  مرد - 10 - سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51208 روزانه

  )4با ضرايب گرايش ( ـ ادبيات نمايشي1357
  شرايط درانتهاي دفترچه-يحوزو انيمتقاض  - زن - 10 واحد قمـسيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51209 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-يحوزو انيمتقاض  مرد - - 15 واحد قمـسيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51210 روزانه
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  )4با ضرايب گرايش (ـ ادبيات نمايشي 1357ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51211 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51212 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51213 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51214 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51215 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51216 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( ـ راديو1357
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش نويسندگي  مرد زن - 10 سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51217 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه-گرايش نويسندگي  مرد زن 10 - سيماي جمهوري اسالمي ايران و دانشكده صدا  51218 روزانه

  )5با ضرايب گرايش ( ـ بازيگري1357
    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51219 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51220 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51221 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( )انيميشن(ـ تصويرمتحرك 1358

    مرد زن - 8  دانشگاه تربيت مدرس  51222 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51223 روزانه

    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51224 نوبت دوم
  درانتهاي دفترچهشرايط   مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51225 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نور-موسسه غيرانتفاعي مازيار  51226 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( ـ ارتباط تصويري1358
  گرافيك  - زن 12 -  )س(دانشگاه الزهرا  51227 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن 7 -  )س(دانشگاه الزهرا  51228 روزانه
  وزارت آموزش و پرورش يمانيو پيرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد زن - 8 شهيد رجايي تهراندانشگاه تربيت دبير   51229 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  51230 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51231 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  51232 روزانه
  دفترچهشرايط درانتهاي   مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  51233 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51234 روزانه

  گرافيك  - زن 8 -  )س(دانشگاه الزهرا  51235 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن 5 -  )س(دانشگاه الزهرا  51236 نوبت دوم
    مرد زن - 4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  51237 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51238 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  51239 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  51240 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51241 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51242 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 مشهد-موسسه غيرانتفاعي فردوس  51243 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  51244 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك  51245 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  51246 غيرانتفاعي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51247 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51248 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  51249 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( ـ تصويرسازي1358
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51250 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  51251 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51252 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51253 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 2  دانشگاه شاهد  51254 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51255 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه واقع درجزيره كيشسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51256 پرديس خودگردان
  )4با ضرايب گرايش ( ـ نقاشي1358

    - زن 15 -  )س(دانشگاه الزهرا  51257 روزانه
    مرد زن - 7  دانشگاه تربيت مدرس  51258 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51259 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  51260 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51261 روزانه
    مرد زن - 14  دانشگاه هنر تهران  51262 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه يزد  51263 روزانه

    - زن 10 -  )س(دانشگاه الزهرا  51264 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51265 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 3  دانشگاه شاهد  51266 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51267 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51268 نوبت دوم
    مرد زن - 7  دانشگاه يزد  51269 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  51270 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51271 غيرانتفاعي

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51272 پرديس خودگردان
  )5با ضرايب گرايش ( ـ عكاسي1358

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51273 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51274 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51275 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51276 نوبت دوم
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  )6با ضرايب گرايش ( ـ مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي1358

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51277 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51278 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51279 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51280 نوبت دوم

  )6با ضرايب گرايش ( يـ باستان سنج1358
    مرد زن - 6 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51281 روزانه

    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51282 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( پژوهش هنرـ 1359

    - زن 12 -  )س(دانشگاه الزهرا  51283 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  51284 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه سمنان  51285 روزانه
    مرد زن - 12 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  51286 روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  51287 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  51288 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51289 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51290 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه نيشابور  51291 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51292 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51293 روزانه
  عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مطالعات موزه  مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51294 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51295 روزانه

    - زن 8 -  )س(دانشگاه الزهرا  51296 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه سمنان  51297 نوبت دوم
    مرد زن - 8 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  51298 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  51299 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شيراز  51300 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51301 نوبت دوم
    مرد زن - 2 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51302 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه نيشابور  51303 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51304 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51305 نوبت دوم
  عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مطالعات موزه  مرد زن - 2  دانشگاه هنر تهران  51306 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51307 نوبت دوم
    مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51308 پيام نور
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركز   51309 پيام نور
  شرايط درانتهاي دفترچه-دانشگاه هنرباهمكاري   مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  51310 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اردكان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  51311 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  51312 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك  51313 غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  51314 پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  51315 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه شيراز  51316 پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51317 خودگردانپرديس
  )1با ضرايب گرايش ( ـ اقتصادهنر1359

    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51318 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51319 نوبت دوم
    مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(رضاالمللي امام  دانشگاه بين  51320 غيرانتفاعي
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51321 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( ـ فلسفه هنر1359
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51322 روزانه
    مرد - - 3 ـ همداندانشگاه بوعلي سينا   51323 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51324 روزانه

    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51325 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  51326 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51327 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ صنايع دستي1359
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51328 روزانه
    مرد زن - 13  دانشگاه هنر تهران  51329 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51330 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51331 نوبت دوم
  واحداردكان ليمحل تحص  مرد زن - 15 يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  51332 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51333 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( ـ طراحي پارچه و لباس1359
    - زن - 5  )س(الزهرادانشگاه   51425 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه هنر تهران  51334 روزانه

    - زن - 3  )س(الزهرادانشگاه   51426 نوبت دوم
    مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51335 نوبت دوم
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران  51336 غيرانتفاعي
    مرد زن - 15 اردكان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  51337 غيرانتفاعي

  )4با ضرايب گرايش ( ـ هنراسالمي1359
  گرايش نگارگري  مرد زن - 6  دانشگاه تربيت مدرس  51338 روزانه
  گرايش نگارگري-شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 7  دانشگاه شاهد  51339 روزانه
  كيسفال و سرام شيگرا  مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  51340 روزانه
  گرايشهاي فلز،چوب،نگارگري وسفال  مرد زن - 20 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51341 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه هنر اصفهان  51342 روزانه
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  )4با ضرايب گرايش (ـ هنراسالمي 1359ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  با برنامه آموزشي جديد  مرد زن - 7  دانشگاه هنر تهران  51343 روزانه

  گرايش نگارگري-شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 4  دانشگاه شاهد  51344 نوبت دوم
  كيسفال و سرام شيگرا  مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51345 نوبت دوم
  و سفال يفلز، چوب، نگارگر يشهايگرا  مرد زن - 8 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51346 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه هنر اصفهان  51347 نوبت دوم
  با برنامه آموزشي جديد  مرد زن - 3  دانشگاه هنر تهران  51348 نوبت دوم
  هنر كودك يعنوان رشته مرب  - زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51349 غيرانتفاعي
  آموزش محور وهيش-هنر كودك يعنوان رشته مرب  - زن - 15 )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(المللي امام رضا دانشگاه بين  51350 غيرانتفاعي
  شرايط درانتهاي دفترچه  مرد زن - 15 تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  51351 غيرانتفاعي
  ينگارگر شيگرا  مرد زن - 15 نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك  51352 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( ـ آهنگسازي1360
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51353 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 10  دانشگاه هنر تهران  51354 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  51355 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51356 نوبت دوم

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51357 خودگردانپرديس
  )2با ضرايب گرايش ( ـ نوازندگي ساز ايراني1360

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51358 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 8  دانشگاه هنر تهران  51359 روزانه

    مرد زن - 3  تهران دانشگاه  51360 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51361 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ نوازندگي ساز جهاني1360
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51362 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 8  دانشگاه هنر تهران  51363 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  51364 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  دانشگاه هنر تهران  51365 نوبت دوم

  )4با ضرايب گرايش ( )يكولوژيآتئوموز(يـ موسيقي شناس1360
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51366 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 7  دانشگاه هنر تهران  51367 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  51368 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 3  دانشگاه هنر تهران  51369 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( ـ مديريت پروژه وساخت1361
    مرد زن - 5  دانشگاه تربيت مدرس  51370 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه تهران  51371 روزانه
    مرد زن - 10  دانشگاه شهيد بهشتي  51372 روزانه
    مرد زن 10 -  دانشگاه شهيد بهشتي  51373 روزانه
  باشد التحصيلي مديريت پروه مي عنوان رشته و مدرك فارغ  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  51427 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 8  دانشگاه هنر تهران  51374 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  51375 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 4  هنر تهراندانشگاه   51376 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  مرد زن - 60 تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  51377 مجازي

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه شهيد بهشتي  51378 پرديس خودگردان
  )2با ضرايب گرايش ( ـ تكنولوژي معماري1361

    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51379 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  51380 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه مازندران ـ بابلسر  51381 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51382 روزانه

    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51383 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه كاشان  51384 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51385 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش ( ـ انرژي معماري1361
  يو معمار يعنوان رشته انرژ  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  51386 روزانه
  )است يو معمار يعنوان رشته انرژ(آموزش محور وهيش  مرد زن - 4  دانشگاه ايالم  51387 روزانه
  نام رشته انرژي ومعماري  مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51388 روزانه
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 6  دانشگاه هنر تهران  51389 روزانه

  يو معمار يعنوان رشته انرژ  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  51390 نوبت دوم
  )است يومعمار يعنوان رشته انرژ(آموزش محور وهيش  مرد زن - 2  دانشگاه ايالم  51391 نوبت دوم
  نام رشته انرژي ومعماري  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51392 نوبت دوم
  محل تحصيل كرج  مرد زن - 2  دانشگاه هنر تهران  51393 نوبت دوم

نـام رشـته انـرژي-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  واقع درجزيـره كـيش    مرد  زن  -  15  دانشگاه تهران  51394 پرديس خودگردان
  ومعماري

  )1با ضرايب گرايش ( ـ طراحي صنعتي1362
    - زن 9 -  )س(دانشگاه الزهرا  51395 روزانه
 آموزش محور وهيش  - زن 6 -  )س(دانشگاه الزهرا  51396 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه تهران  51397 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه صنعتي اميركبير  51398 روزانه
    مرد زن - 7 ايران دانشگاه علم و صنعت  51399 روزانه
    مرد زن - 7 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51400 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه هنر تهران  51401 روزانه

    - زن 6 -  )س(دانشگاه الزهرا  51402 نوبت دوم
 آموزش محور وهيش  - زن 4 -  )س(دانشگاه الزهرا  51403 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51404 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه صنعتي اميركبير  51405 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  51406 نوبت دوم



  هاي گروه هنر جداول كدرشته محل                                1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه هــنر صفحه 177 جدول شماره 5
 

  )1با ضرايب گرايش (ـ طراحي صنعتي 1362ادامه 

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51407 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51408 نوبت دوم

  شيك رهيمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درجز  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51409 پرديس خودگردان
  خودگردان البرزواقع دركرجسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 15  دانشگاه تهران  51410 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( فرش يطراح- ـ فرش1363
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51411 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51412 روزانه
    مرد زن - 11  دانشگاه هنر تهران  51413 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه كاشان  51414 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51415 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه هنر تهران  51416 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( يورنگرز هيمواداول- ـ فرش1363
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51417 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51418 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51419 دومنوبت

    مرد زن - 3 دانشگاه هنر اسالمي تبريز  51420 نوبت دوم
    مرد زن - 15 اردكان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  51421 غيرانتفاعي

  )3با ضرايب گرايش ( فرش تيرياقتصاد ومد- ـ فرش1363
    مرد زن - 3  دانشگاه كاشان  51422 روزانه
    مرد زن - 2  دانشگاه كاشان  51423 دومنوبت

    مرد زن - 15 اردكان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد  51424 غيرانتفاعي
 



  اي گروه دامپزشكيه ول كدرشته محلاجد                    1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

دامپزشكيگروه  صفحه 178 جدول شماره 6
 

  دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -6جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (ـ انگل شناسي دامپزشكي 1501

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  71001 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71002 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71003 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  71004 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  71005 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  71006 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  71007 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  71008 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  71009 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  71010 روزانه
    - زن 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  71011 روزانه
    مرد - - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  71012 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  71013 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71014 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71015 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  71016 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه تهران  71018 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه شهركرد  71019 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  71020 نوبت دوم
    مرد زن - 1  دانشگاه فردوسي مشهد  71021 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  تبريز دانشگاه  71017 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ فيزيولوژي1502

    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  71022 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شيراز  71023 روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  71024 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ بافت شناسي1504

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  71025 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه تبريز  71026 روزانه
    مرد زن - 6 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  71027 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  71028 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  71029 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه تبريز  71030 نوبت دوم
    مرد زن - 3  دانشگاه فردوسي مشهد  71032 نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهسيپرد ليمحل تحص   مرد زن - 15  دانشگاه تبريز  71031 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش ( ـ باكتري شناسي1505

    مرد زن - 4  دانشگاه اروميه  71033 روزانه
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71034 روزانه
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71035 روزانه
    مرد زن - 6  دانشگاه شهركرد  71036 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  71037 روزانه
    مرد زن - 6 باهنر كرماندانشگاه شهيد   71038 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه شيراز  71039 روزانه
    - زن - 3 آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  71040 روزانه
    مرد - 3 - آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  71041 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  71042 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71043 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71044 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  71045 نوبت دوم
    مرد زن - 3 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  71046 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( يشناس يمنيـ ا1506
    مرد زن 2 -  دانشگاه اروميه  71047 روزانه

    مرد زن 1 -  دانشگاه اروميه  71048 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( ييغذا مواد يفيكنترل ك ـ بهداشت و1507

    مرد زن - 5  دانشگاه اروميه  71049 روزانه
    - زن - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71050 روزانه
    مرد - - 3 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71051 روزانه
    مرد زن - 9  دانشگاه شهركرد  71052 روزانه
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  71053 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز  71054 روزانه
    مرد زن - 4  دانشگاه فردوسي مشهد  71055 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه اروميه  71056 نوبت دوم
    - زن - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71057 نوبت دوم
    مرد - - 2 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  71058 نوبت دوم
    مرد زن - 4  دانشگاه شهركرد  71059 نوبت دوم
    مرد زن - 2  دانشگاه فردوسي مشهد  71060 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( انيـ بهداشت آبز1508
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  71061 روزانه

    مرد زن - 3  تهراندانشگاه   71062 نوبت دوم
 



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 179صفحه   هاپيوست
  

  : عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه نوبت دوم  هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته دانشجو در  ضوابط پذيرش شرايط و) الف
  . تغيير يافته است» نوبت دوم« هاي تحصيلي دورهها و مؤسسات آموزش عالي، به  در كليه دانشگاه» بانهـش«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  را نيز انتخابنوبت دوم  تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به  جازم  داوطلبان  كليه -2
  .باشد مي  روزانه دوره رشته مربوط در  ضرايب و  امتحاني مواد همانند نوبت دوم   هاي دوره تحصيلي هاي رشته از  يك هر  دروس   ضرايب و امتحاني مواد -3
 اختصاصـي  و  شرايط عمومي واجد  است  الزم  ،عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاهنوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -4

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2و  1در صفحات  مندرجشرايط (
لذا بـه داوطلبـان   . باشند از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مي ،نوبت دوم هاي دوره  مجري  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -5

  .هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته توصيه مي
نوبت دوم   هاي دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، ودب خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابعنوبت دوم  هاي دوره  دانشجويان -6

  .است  شده  مستثني
  .دباش مي  ممنوع  روزانه  دوره  بهنوبت دوم   هاي دوره  دانشجويان  انتقال -7
  .دشو مي ءاعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و  تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ، نوبت دوم هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8
  .شود نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  هاي دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -9

هـا و مؤسسـات    هاي مورد نظر بـه شـرايط اختصاصـي دانشـگاه     كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد رشته محل -10
  .اين دفترچه راهنما توجه نمايند 190الي  183آموزش عالي مندرج در صفحات 

  :آموزش عاليها و مؤسسات  نوبت دوم دانشگاه  هاي دوره  شهريهجدول  -11
هاي مجري كه به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده، به شرح جدول ذيـل   هاي نوبت دوم دانشگاه هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره ميزان شهريه

  .هند بودخوا  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  هاي نوبت دوم  دوره  شدگان پذيرفتهكه . باشد مي
  

  )باشد كليه مبالغ به ريال مي( ها و مؤسسات آموزش عالينوبت دوم دانشگاههايدوره  شهريهجدول 

 گروه آموزشي عنوان دانشگاه
 شهريه ثابت
 هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

تبريــز،  اصــفهان،: هــايدانشــگاه
مدرس، تهـران، خـوارزمي،    تربيت

ــنعتي    ــيراز، ص ــتي، ش ــهيد بهش ش
اصفهان، صنعتي اميركبير، صـنعتي  
ــران و   ــم و صــنعت اي ــريف، عل ش

 فردوسي مشهد

 000/000/3 000/000/2 000/800 000/500/4 علوم انساني

  000/000/3 000/000/2 000/200/1 000/000/5  هاي آموزشي ساير گروه

مراكز آموزش ها و ساير دانشگاه
 عالي دولتي

 000/500/2 000/000/2 000/700 000/600/3 علوم انساني
  000/500/2 000/000/2 000/800 000/000/4 هاي آموزشيساير گروه

  .گردد يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي) در صورت وجود در برنامه آموزشي(شهريه دروس عملي * 
  :هاي نيمه حضوري هاي مختلف تحصيلي دوره دانشجو در رشتهشرايط و ضوابط پذيرش ) ب
  .نمايند  را نيز انتخابحضوري  هاي نيمه دوره تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  براساس( رشته انتخاب  به  جازم داوطلبان  كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون  كنند، مي افيت تحصيلي استفاده نميعالي كه از مع  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه دانشجويان دوره نيمه -2

نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلـي خـود     بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت. نام و شركت نمايند تحصيالت تكميلي ثبت
  .انصراف قطعي حاصل نمايند

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 -3
  .داشت

نور  گاه پيامحضوري، همانند مقررات آموزشي دانش هاي نيمه عالي در زمينه آموزش  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -4
  . هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها بصورت كالس خواهد بود و تشكيل كالس

ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم،    هاي نيمه حضوري دانشگاه التحصيالن دوره به فارغ -5
  .شود اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«و فناوري با ذكر كلمه تحقيقات 

  .شدگان الزامي است كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته -6
  .گردد هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي از دانشجويان دوره -7
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي وابسـته بـه وزارت علـوم،         حضوري دانشـگاه  هاي نيمه هاي تحصيلي دوره يه رشتهحضوري براي كل هاي نيمه شهريه دوره -8

شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصـيلي بـه    1392هاي سال  تحقيقات و فناوري براي ورودي
  .همان دانشگاه خواهد بودهاي دوره نوبت دوم  شهريه% 60ميزان 

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 همچنـين  و ذيـربط  هـاي  گـروه   آزمـون ر د شركت شرط  بهو هنر   و مهندسي، كشاورزي پايه، فني  علوم  انساني،  علوم هاي گروه از يك هر  داوطلبان  كليه -1

  .نمايند  را نيز انتخابمراكز دانشگاه پيام نور  تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به  بودن جازم
 در منـدرج   شـرايط ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجـد   اسـت   الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور  محل كد رشتهدر   تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2و  1صفحات 
ها بـه همـراه فهرسـت     شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  كد رشتهپذيرش دانشجو در  -3

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشـته محـل باشـد،    . ت متمركز اعالم خواهد شدصور هها ب شدگان ساير رشته اسامي پذيرفته
  .علمي صورت خواهد گرفت حد نصابگزينش بر اساس 
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 :تذكرات

  شـدگان  پذيرفتـه  .باشـد  پيام نور، به شرح جدول ذيل مـي  دانشگاه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته درهاي ثابت و متغير  ميزان شهريه :دانشگاه پيام نور  شهريه -4
  .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 ميباشد و بقيه موارد به قوت خود باقي  ترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط مي شهريه ثابت دانشجو در -2
  .باشد هاي متغير مربوط مي شهريه% 50شهريه متغير درس خودخوان  -3

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته) د
غيردولتـي و   عـالي   آمـوزش   و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه  تحصـيلي  هـاي  رشـته  تواننـد  مي ) كارنامه 5رديف  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  فترچهد 2و  1صفحات  در مندرج  شرايط( اختصاصي
هـا بـه همـراه     شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  كد رشتهپذيرش دانشجو در برخي از  -3

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد هها ب ساير رشته فهرست اسامي پذيرفته شدگان
باشد تا چند برابر ظرفيت پـذيرش،   ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز مي محل كد رشتهدر برخي از  -4

شدگان بر اساس نتيجه مصـاحبه و يـا آزمـون     الي ذيربط از بين معرفيفهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهايتاًً مؤسسه آموزش ع
شـدگان نهـايي بـه سـازمان      يدشدگان را براي گزينش و اسـتخراج اسـامي قبـول   أيعملي 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 رشتهپذيرش دانشجو در  شرايط و ضوابط اختصاصي: تذكر مهم

  .درج شده است، )ها پيوست بخش(
ات هـا و مؤسسـ   هاي مورد نظـر بـه شـرايط اختصاصـي دانشـگاه      محل كد رشتهالزم است قبل از اقدام به انتخاب  ،كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته -5

  .نمايند توجه اين دفترچه راهنما 190الي  183مندرج در صفحات عالي 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 -6
  .است شده  مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر ،بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -7
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه  شهريه -8

غيردولتـي و غيرانتفـاعي كـه توسـط هيـأت امنـاء        عـالي   آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته درهاي ثابت و متغير  ميزان شهريه
  هـا و  دانشـگاه  در قبـال   مـالي   تعهـدات   رعايـت   بـه   ملزم  شدگان پذيرفتهو  باشد ميذيل مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب رسيده، به شرح جداول 

 .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي
  )باشد كليه مبالغ به ريال مي( غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه  جدول شهريه

 شهريه ثابت گروه آموزشي عنوان دانشگاه
 هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

  000/500/2 000/000/2 000/000/4000/700علوم انساني  هاي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه
  000/500/2 000/000/2 000/500/4000/800 هاي آموزشيساير گروه

  مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ
 غيرانتفاعي

 000/500/2 000/000/2 000/600/3000/650علوم انساني
  000/500/2 000/000/2 000/000/4000/750 هاي آموزشيساير گروه

  .گردد يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي) برنامه آموزشيدر صورت وجود در (شهريه دروس عملي * 
  :)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 هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5رديف  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 رشتهدر  تحصيل   متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك راهنماي شماره   دفترچه 2و  1صفحات مندرج در  شرايط (و اختصاصي   عمومي
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 -3

  .مراجعه نمايند
ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده  صورت چند برابر به دانشگاه ها به هاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل ذيرش در رشتهپ -4

) صفحه يك آمده اسـت » ب«در بند  كه توضيح(هاي بورسيه و شرايط خاص  شدگان رشته اسامي چند برابر ظرفيت معرفي. ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد اين دوره
  .هاي مجازي ندارند هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. در سايت سازمان درج خواهد شد

  . نخواهند داشت دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين  امكان   هيچ وجه مجري، به  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -5
شـهريه  دولتـي   عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهباشد و ساير  هاي مجازي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مي  جدول شهريه ذيل مختص به دوره -6

  . هاي مجازي خود را بر اساس مصوبه هيات امناء دانشگاه اخذ خواهند نمود دوره
  هاي مختلف تحصيلي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازي رشتهجدول شهريه 

 شهريه ثابت گروه آموزشي
 )ريال(هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  شهريه هر واحد
 )ريال(  پايان نامه

 000/500/1 000/000/3000/550 علوم انساني
 000/000/2 000/500/3000/600هاي آموزشي ساير گروه

 شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال شهريه ثابت
 دروس عملي پرهزينهنامه هزينه و پاياندروس عملي كمدروس نظري

000/311/3 100/331 300/993 500/655/1  
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  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط و ضوابط پذيرش رشته
 ضوابط پذيرش  و شرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشكده علوم حديث
  )شهرري(

شـيوة  تبـديل  : تبصـره  .اسـت » آمـوزش محـور  «و به شيوة ) بدون مصاحبه(ارشد به صورت متمركزجذب دانشجو در مقطع كارشناسي -1
 -2 .پذير خواهد بـود  براي دانشجويان ممتاز، طبق ضوابط و با نظر شوراي آموزشي دانشگاه امكان» موزشي پژوهشيآ«به » موزش محورآ«

تحصـيل در دورة مجـازي    -3 .آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شـد  به دانش
 :اي توليـد شـده و از طريـق سـايت دانشـگاه بـه نشـاني        كلية دروس به صورت چندرسانه. ي و از طريق اينترنت خواهد بودكامًال غيرحضور

http://vu.hadith.ac.ir هـاي مجـازيِ آناليـن،    اي، كـالس  در كنـار دروس الكترونيكـيِ چندرسـانه   . گيرد در اختيار دانشجويان قرار مي 
از ابزارهاي مختلف آمـوزش الكترونيكـي ماننـد تاالرهـاي     ه ه صورت آنالين و آفالين، امكان استفادهاي دانشجويان ب گويي به پرسش پاسخ

هـاي دروس بـه صـورت     آزمـون  -4 .گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي در اختيار دانشجويان قـرار داده خواهـد شـد   
هزينة تحصيل، طبـق تعرفـة    -5 .گردد راسر ايران و خارج از كشور برگزار ميهاي دانشگاه در س حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي

رتبة (هاي برتر آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دارندگان رتبه: تذكر .مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دانشجويان أخذ خواهد شد
سرپرست، تحصيل  درآمد و بي هاي كم طالب، ايثارگران، خانواده ، دانشجويان ممتاز، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي،)كل داوطلب بدون سهميه

 .طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود...همزمان اعضاي يك خانواده و
داوطلبان براي كسب اطالع از  ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذااصفهانشرايط و ضوابط دانشگاه،اين دفترچهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه اصفهان

   .مراجعه فرمايند   www.ui.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  المللي دانشگاه بين
  مشهد) ع(امام رضا

  )غيردولتي و غيرانتفاعي(

شرايط خاصي را مبني بر انجـام مصـاحبه نـدارد و نتـايج نهـايي بـه       ،هاي اعالم شدهاين دانشگاه در سال جاري براي هيچيك از رشته -1
كليه دروس نظري بـه  ) الف .گردد به شيوه زير ارائه مي) ع(دروس آموزش دوره مجازي دانشگاه امام رضا -2 .گردد صورت متمركز اعالم مي

هـاي آناليـن و    كالس )ب .گيرد از طريق سامانه مجازي دانشگاه در اختيار دانشجويان قرار مي SCORMاي با استاندارد  صورت چند رسانه
امكان تعامـل و مشـاركت   ) ج .گردد هاي حضوري بنا به ضرورت به منظور تقويت علمي بيشتر و رفع اشكاالت دانشجويان برگزار مي كالس

ارسال پيام و شركت در تاالرهاي گفتگـو فـراهم گرديـده     ،دروس از طريق ايميلدانشجويان در فرآيند يادگيري با اساتيد و هماهنگ كننده 
هـاي ثابـت و    شـهريه  -4 .مراجعه فرمايند www.imamreza.ac.irتوانند به آدرس  متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي -3. است

  .باشد به شرح جدول ذيل مي)ع(المللي امام رضاهاي مجازي دانشگاه بين متغير رشته
)به ريال(شهريه                

  گروه آموزشي 
 شهريه ثابت هر
 نيمسال تحصيلي

  شهريه متغير هر
  واحد نظري

  شهريه متغير هر
  واحد عملي

شهريه هر واحد 
  نامه پايان

  000/150/1  750/718  000/575 500/162/3  علوم انساني 
  000/725/1  500/862  500/632 500/737/3 فني و مهندسي و هنر

  دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيام نور كه به هاي تحصيلي دوره مجازي  نامه، در كليه رشتهگذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1

 :دانشـگاه بـه آدرس  داوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط بـه سـايت    -2. شوند، الزامي است شيوه آموزش محور نيز اجرا مي
www.pnu.ac.ir   مراجعه فرمايند. 

گـردد و   هاي مجازي دوبرابر ظرفيت پـذيرش اعـالم مـي    آموزش محور بوده و پذيرش دانشجو در دورهاين دانشگاههاي مجازي كليه رشته  دانشگاه تهران
   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir  :براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس.باشدداراي مصاحبه مي

دانشگاه حكيم
  ـ سبزوارسبزواري

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   حكيم سبزوارياز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه
   .فرمايند مراجعه   www.shu.ac.ir  :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه سيستان و 
  زاهدانـبلوچستان

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي    سيستان و بلوچستاناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه
   .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شاهروداز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه شاهرود
   .مراجعه فرمايند   www.shahroodut.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

هاي اين دانشگاه مصاحبه حضوري بعمل نخواهد آمد و گزينش علمي داوطلبان با توجه به پرونده چند برابر ظرفيت در رشتهشدگان از معرفي  دانشگاه شهيد بهشتي
 .علمي آنان توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت

نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     ، به اين سازمان واصلشيرازاز آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه شيراز
   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

كسـب   ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان برايصنعتي اصفهاناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه صنعتي اصفهان
 .مراجعه فرمايند   www.iut.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا       تدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه صنعتي سهند 
 تبريز

، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي     صنعتي سهند تبريزاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه
   .مراجعه فرمايند   www.sut.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   فردوسي مشهداز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد
 .مراجعه فرمايند   www.um.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه قم

  .باشد جدول ذيل ميهاي مجازي در دانشگاه قم به شرح شهريه دوره
 )به ريال(شهريه

  
  مجموعه آموزشي

  شهريه ثابت هر
  )به ريال(نيمسال 

  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 
  نامه پايان  سمينار و تحقيق  دروس نظري  دروس عمومي

  000/235/4  000/089/1  000/847  700/326 000/290/5  علوم انساني
  000/840/4  000/331/1  500/028/1  150/381 250/951/5 مهندسيعلوم پايه و فني و

 :هاي مجازي دانشگاه، به سايت اينترنتي دانشكده مجازي قم به آدرسداوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط اختصاصي دوره
http://vu.qom.ac.irمراجعه نمايند. 

: هـاي مجـازي دانشـگاه، بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه گـيالن بـه آدرس         داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصـي دوره  دانشگاه گيالن
www.guilan.ac.ir   مراجعه نمايند. 

مؤسسه غيرانتفاعي 
  مجازي فارابي

 )مهرشهر كرج(
از آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي، به اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان     

   .مراجعه فرمايند  www.farabi-ac.comيا  www.farabi.ac.ir:به آدرس مؤسسهبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 
مؤسسه غيرانتفاعي 

مهرالبرز مجازي 
 )تهران(

داوطلبان براي اطالع از نحوه مصاحبه و تكميل فرم اوليه مصاحبه الكترونيكي و اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي مؤسسـه آمـوزش عـالي    
  .مراجعه نمايند   www.mehralborz.ac.ir:مهرالبرز به نشاني



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 182صفحه   هاپيوست
  

  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهپرديس خودگردان  هاي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره) و
  . تغيير يافته است» پرديس خودگردان« هاي تحصيلي دورهها و مؤسسات آموزش عالي، به  در كليه دانشگاه» الملل بين«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  را نيز انتخاب پرديس خودگردانهاي  هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -2
  الزم س خـودگردان پـردي هـاي   پذيرنده دانشـجو در دوره   عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه هاي تحصيلي  محل كد رشتهدر  تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

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

هـا و مؤسسـات    صورت چند برابر بـه دانشـگاه   ها به به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل پرديس خودگردانهاي  هاي دوره پذيرش در رشته -4
كه توضـيح آن در بنـد   (هاي بورسيه و شرايط خاص  شدگان رشته اسامي چند برابر ظرفيت معرفي. ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد آموزش عالي پذيرنده اين دوره

  .ندارند پرديس خودگردانهاي  هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. در سايت سازمان درج خواهد شد) است صفحه يك آمده» ب«
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند داوطلبان مي -5

   پرديس خودگردانهاي  هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته
  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 

دانشكده سالمت، ايمني و 
 محيط زيست

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان    تدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.safety.sbmu.ac.ir  :براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه اروميه، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط تدويناز آنجاييكه تا زمان  گاه اروميهدانش
   .مراجعه فرمايند   www.urmia.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه تبريز
 -2. باشـد  امناء دانشگاه مي ذهاب، غذا، بيمه و غيره طبق مصوبه هياتهاي خوابگاه، اياب و هزينهشهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب -1

دوره تحصيل بصـورت حضـوري و در منطقـه آزاد     -3. شدگان در هنگام ثبت نام، طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود پرداخت شهريه پذيرفته
بـه   اي كسب اطالع از ساير شرايط و ضـوابط بـه سـايت دانشـگاه    توانند بر اوطلبان ميد -4. خواهد بود صنعتي ارس در شهرستان جلفا ـتجاري  
 .فرمايند مراجعهwww.arasp.tabrizu.ac.ir : آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط گاه تهراناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه تهران
   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir :سايت دانشگاه به آدرسمذكور به 

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع حكيم سبزوارياز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه حكيم سبزواري
   .مراجعه فرمايند   www.shu.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه خليج فارس 
 )بوشهر(

شوند بايستي شهريه خود را مطابق تعرفه مشخص شده از طرف دانشـگاه پرداخـت   المللي دانشگاه پذيرفته ميدانشجوياني كه در پرديس بين -1
  .باشد ميدر شهر بوشهر در پرديس دانشگاهي واقع در سايت اصلي دانشگاه  پرديس خودگردانهاي  كليه رشتهمحل تحصيل  -2. نمايند

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     خوارزمياز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه خوارزمي تهران
   .مراجعه فرمايند   www.khu.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع  رازي كرمانشاهاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه رازي كرمانشاه
   .فرمايندمراجعه    www.razi.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع از شـرايط   زابلاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه زابل
   .مراجعه فرمايند   www.uoz.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از       سمناندوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهاز آنجاييكه تا زمان ت  دانشگاه سمنان
   .مراجعه فرمايند   www.semnan.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

 ودانشگاه سيستان
 بلوچستان

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   سيستان و بلوچستاناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه
   .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب     شهيد باهنر كرماناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه دانشگاه شهيد باهنر كرمان
   .مراجعه فرمايند   www.uk.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

هاي اين دانشگاه مصاحبه حضوري بعمل نخواهد آمد و گزينش علمي داوطلبان بـا توجـه بـه پرونـده     ظرفيت در رشتهشدگان چند برابر از معرفي  دانشگاه شهيد بهشتي
 .علمي آنان توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت

نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب      ، به اين سازمان واصلشهيد چمران اهوازاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه شهيد چمران
  .مراجعه فرمايند   www.scu.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

شـرايط  ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شيرازاين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه شيراز
   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب اطـالع   صنعتي اروميهاين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه صنعتي اروميه
   .مراجعه فرمايند   www.uut.ac.ir :ه به آدرساز شرايط مذكور به سايت دانشگا

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان    تدويناز آنجاييكه تا زمان
  . مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir: دانشگاه به آدرسبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع صنعتي سيرجاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه صنعتي سيرجان
   .مراجعه فرمايند   www.maas.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

 صنعتي شريف دانشگاه

بـراي   -2. الملـل دانشـگاه صـنعتي شـريف اعطـاء خواهـد شـد        آموختگان اين پرديس در جزيره كيش، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش -1
 -3. تخفيف در شهريه متغير، مصوب هيأت امنا دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهـد شـد  % 50شدگان از طريق آزمون سراسري،  پذيرفته

يـا   www.kish.sharif.eduدر پايگـاه اينترنتـي    1392-93هـاي مختلـف در سـال تحصـيلي      مبالغ شهريه براي رشتهاطالعات مربوط به 
www.kish.ac.ir هـاي   هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه مبلغ شهريه شامل هزينه) الف. باشد در دسترس عالقمندان مي

حتـي اگـر دانشـجو در    . پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است) ب. شود بان نميدانشجويي و در صورت نياز آموزش و آزمون ز
در صورت انصـراف و يـا اخـراج دانشـجو از دروه در هـر يـك از مراحـل        ) ج. نام كرده باشد مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت

شركت در آزمون زبان ورودي براي تمامي داوطلبـان   -4. يه، به وي مسترد نخواهد شدتحصيل و به هر دليل وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهر
شـدگان در   انتقال يا مهمان شدن پذيرفته -5. تاريخ آزمون زبان ورودي متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي پرديس اعالم مي گردد. باشد ضروري مي
 .باشد ي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع ميالملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هر شرايط پرديس بين

  عالمه طباطبايي دانشگاه
قسط به تحصيل ادامه خواهنـد داد و دانشـگاه از   5ميليون تومان شهريه در 17پذيرفته شدگان در محل پرديس خودگردان دانشگاه و با پرداخت

براي پذيرفته شـدگان پـرديس خـودگردان معـذور     ) اعم از خوابگاه، وام، تغذيه و سرويس اياب و ذهاب(ارائه هرگونه تسهيالت رفاهي دانشجويي 
  .  انجام خواهد شد)بدون مصاحبه(ضمناً گزينش نهايي به روش متمركز. است
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  پرديس خودگردانهاي  هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشتهادامه 
  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 

دانشگاه علوم دريايي و 
  دريانوردي چابهار

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان   علوم دريايي و دريانوردي چابهاراين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.cmu.ac.ir  :براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه علوم كشاورزي و 
  طبيعي ساريمنابع

، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا       علوم كشاورزي و منابع طبيعي سـاري اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.sanru.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب اطـالع از شـرايط    قماين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه قم
  .مراجعه فرمايند   www.qom.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط كاشاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه كاشان
  .مراجعه فرمايند   www.kashanu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه گيالن
تمـام وقـت و در   و  يصورت حضـور  هب ليدوره تحص -2 .شود يم ءاعطاپرديس دانشگاهي-النيدانشگاه گيآموختگان مدرك رسم به دانش -1

پذيرفته شـدگان نهـايي در صـورت دارا نبـودن      -4 .و ضوابط دانشگاه خواهند بود نيقوان تيشدگان ملزم به رعا رفتهيپذ -3 .خواهد بود يبندرانزل
هـاي جبرانـي زبـان، در آزمـون      در كالس ر شركتمهارت زبان انگليسي با تشخيص پرديس، الزم است جهت تعيين سطح زبان عمومي به منظو

داوطلبان جهت اطالع از شهريه دوره بـه سـايت دانشـگاه بـه      -6 .باشد دانشگاه گيالن فاقد خوابگاه مي -5. زبان عمومي دانشگاه شركت نمايند
 .مراجعه نمايندwww.guilan.ac.ir: نشاني

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از      مازندراناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه مازندران
  .مراجعه فرمايند   www.umz.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     هرمزگاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه هرمزگان
 .مراجعه فرمايند   www.hormozgan.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

) عج(عصردانشگاه ولي
 رفسنجان

اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي       ، بهرفسنجان) عج(عصرولياين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
  .مراجعه فرمايند   www.vru.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

اطـالع از شـرايط   ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب  قماين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه ياسوج
  .مراجعه فرمايند   www.yu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  
  
  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه) ز

چنانچه براي يك كد باشد و  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 انتخـاب محـل   . محل تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است

همچنـين  هـاي بـورس دهنـده و     ارگانضمناً شرايط و ضوابط  .نظر اقدام نمايند تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد
  .درج گرديده است) »ح«بند (ا و مؤسسات داراي شرايط خاص در قسمت بعدي ه دانشگاه

 :پژوهشكده ساختمان و مسكن -1
 .نداردو خوابگاهي امكانات رفاهي هيچگونه پژوهشكده ساختمان و مسكن 

 :شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين -2
 .باشد پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين -3
  .باشد المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه بين

 :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران -4
   .باشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :دسي شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي و مهن -5
  .باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -6
پـنج سـاعت    -1: (يازات تحصيل در پژوهشگاه شـامل امت -2. داوطلبان تحصيل در پژوهشگاه عالوه بر عالقه و استعداد پژوهشي بايد از فرصت كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي برخوردار باشند -1

  .هـاي پژوهشـي پژوهشـگاه    امكان جـذب همكـاري دانشـجويان در طـرح     -2. ورزي علمي در هفته زير نظر اساتيد برجسته پژوهشگاه و ايجاد فرصت كسب تجربه علمي و عملي در پژوهش پژوهش
هاي پژوهشي پژوهشـگاه هماهنـگ    اولويت هايي كه با كمك مالي به پايان نامه -4. پژوهشي پژوهشگاه در صورت احراز ممتاز بودنهاي  آموختگان پژوهشگاه در طرح درصد از دانش 30مشاركت  -3

مطالعـات فرهنگـي فاقـد هرگونـه امكانـات      پژوهشگاه علوم انساني و  -5 ).سال 2هاي اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد هر رشته به مدت  شدگان رتبه ماه به پذيرفته كمك هزينه ويژه هر -5 .باشد
  .باشد خوابگاهي مي

 :پژوهشگاه فضايي ايران -7
احـراز   هاي پژوهشـي پژوهشـگاه 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( تأمين نيروي انساني پژوهشگاهممتاز بودن در 
  .باشد ميپژوهشگاه فاقد خوابگاه  -5. ذيرش آن رشته باشدكدرشته امتحاني در محدوده ده درصد باالي تعداد كل پ داوطلباني كه رتبه آزمون كارشناسي ارشد آنها در

 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري -8
  .باشد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :پژوهشگاه مواد و انرژي -9
 .باشد انات خوابگاهي ميپژوهشگاه مواد و انرژي فاقد هرگونه امك -2. محل تحصيل در كرج -1

 :دانشكده الهيات ميبد -10
  . رعايت حدود اسالمي الزامي است

 :دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار -11
 .باشد مي )دختر(اين دانشكده داراي امكانات خوابگاهي براي دانشجويان كارشناسي ارشد پذيرش شده 

 :خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و ـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده   -12
  .باشد الملل شهر تهران مي هاي واحد بين محل تشكيل كالس

 :دانشكده علوم اقتصادي -13
هـاي ايـن    كليه رشـته  -3 .نماينداجتماعي را دانشجويان عالقمند به اقتصاد انتخاب  -هاي اقتصادي رشته مهندسي سيستم -2. براي دانشجويان تعهدي ندارد خوابگاهنسبت به تأمين  اين دانشكده -1

 .دنباش آموزش و پژوهش محور مي كدهدانش
 :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان -14

 .داردرا حداكثر به نيمي از متقاضيان  ،امكان واگذاري خوابگاهفقط اين دانشكده 
 :اهللا العظمي بروجردي دانشگاه آيت -15

: تلفـن  176: صـندوق پسـتي  . آبـاد  خرم –جاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : آدرس -2. هاي موجود، مطلقاً تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين 
   www.abru.ac.ir: نشاني اينترنتي  0662-4468223: دورنگار    21-4468320

 :دانشگاه اراك -16
  .دهد خوابگاه ارائه نمي) نوبت دومروزانه يا (هاي كارشناسي ارشد  اه اراك براي هيچ يك از رشتهدانشگ

 :دانشگاه اروميه -17
 .معذور خواهد بود 1392-93ارشد  يكارشناس يها دوره يورود انيدانشجو يبرا يخوابگاه التياز ارائه تسهاين دانشگاه 
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 :دانشگاه اصفهان -18
. شوند اسكان داده مي) هاي آزاد وابگاه خصوصي با هزينهخ(امكان صرفاً در خوابگاه خودگردان  فاقد خوابگاه براي برادران بوده و در صورت) دو نيمسال(اول ورود دانشجو  سال اين دانشگاه قطعاً در -1
هاي تك  به دارندگان رتبه -4. باشد هاي مجاز تحصيلي مي وزارتي صرفاً در ترم دستورالعمل حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با -3. گيرد خوابگاه تعلق مي درصد از خواهران واجد شرايط 60به  -2

هاي دولتي و بخـش خصوصـي و بـومي     مجازي، نيمه حضوري، شاغل ارگان به دانشجويان نوبت دوم، ميهمان، انتقالي، بورسيه، -5. شود ارائه مي خوابگاه 1392رقمي آزمون تحصيالت تكميلي سال 
شنبه تا چهارشـنبه برابـر بـا     در اين دانشگاه ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز -7. باشد متأهلي مي اين دانشگاه فاقد خوابگاه -6. گيرد خوابگاه تعلق نمي) كيلومتر تا شهر اصفهان 100ه زير فاصل(

  .باشد هميه استعدادهاي درخشان مانند دانشجويان روزانه ميو آموزشي دانشجويان س كليه قوانين رفاهي -8. گردد ضوابط و مقررات ارائه مي
 ):س(دانشگاه الزهرا -19

  .هاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از بين خواهران صورت خواهد گرفت پذيرش در كليه رشته
 :دانشگاه ايالم -20

شدگان از اين دانشـگاه بـه    هرگونه انتقال پذيرفته -3 .باشد يهلي مأفاقد خوابگاه متدانشگاه ايالم  -2. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه امكانات خوابگاهي به دانشجويان نوبت دوم ندارد -1
  .ول ممنوع استمرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال ا -4. باشد ساير دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي

 :دانشگاه بجنورد -21
  0584-2284610-2284613:  تلفن    1339 :صندوق پستي  . جاده اسفراين 4 بجنورد ـ كيلومتر: آدرس -2. ندارد ييخوابگاه دانشجو نيمأدر قبال ت يگونه تعهدچيه -1

 :دانشگاه بناب -22
  .ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان 

 :دانشگاه بوعلي سينا همدان -23
  .دنماي هاي برتر پذيرفته شده واگذار مي ، با رعايت رتبه ورودي و اولويت رتبهدانشجويان روزانهبه منحصراً هاي خوابگاهي خود را  ظرفيتاين دانشگاه 

 :دانشگاه بيرجند -24
تواننـد بـا پرداخـت اجـاره بهـا از       دانشـجويان پذيرفتـه شـده مـي    . باشـد  فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم مـي  92-93اين دانشگاه در سال تحصيلي  -1

هـا و شـرط معـدل     ه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگـاه ضمناً واگذاري خوابگا. تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند) خودگردان(هاي بخش خصوصي  خوابگاه
  .، عالوه بر شهريه مربوط، بر عهده خود دانشجو خواهد بود و دانشگاه هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشتنوبت دومنامه كارشناسي ارشد دانشجويان  هزينه اجرايي پايان -2. خواهد بود

 :قزوين) ره(المللي امام خميني انشگاه بيند -25
 . گيرد شدگان دوره روزانه با اولويت رتبه علمي و ساير امتيازهاي مكتسبه، خوابگاه تعلق مي از پذيرفته %40حداكثر به 

 :دانشگاه پيام نور مركز شيراز -26
 ).ده خط( 0711–62222255تلفن .   شيراز ـ شهرك گلستان ـ بلوار عالمه دهخدا ـ خيابان پيام نور: آدرس

 :زيدانشگاه تبر -27
 هاي روزانه كارشناسي ارشد، در صـورت واجــد از پذيرفته شدگان دوره% 65به  -2. اگذار نخواهد شدو هاي نوبت دوم و روزانه شاغل و بورسيه، تحت هيچ شرايطي خوابگاه دوره ذيرفته شدگانبه پ -1

هـاي   هزينـه، از خوابگـاه   بقيـه دانشـجويان بايسـتي بـا پرداخـت     . خوابگاه واگذار خواهد شـد ) پايان ترم چهارم تا(نيمسال  4بندي حداكثر  پس از اولويتشرايط بــودن و وجود ظرفيــت خوابگاهــي، 
دانشـگاه تبريـز داراي خوابگـاه     -4. برخـوردار خواهنـد بـود    اولويتهاي برتر در واگذاري خوابگاه دولتي از  شدگان با رتبه پذيرفته -3.نمايند خودگردان بخش خصوصي واقع در خارج از دانشگاه استفاده

ضمناً ايـن دانشـكده تعهـدي در قبـال تهيـه      . باشد در دانشكده كشاورزي اهر وابسته به اين دانشگاه مي) گرايش تغذيه دام(محل تحصيل رشته مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي   -5. باشد متأهلي نمي
  www.tabrizu.ac.ir: آدرس سايت اينترنتي دانشگاه -6. پذير خواهد بود هاي خودگردان امكان و اسكان دانشجويان زن نيز در خوابگاه ردندا خوابگاه براي دانشجويان مرد

 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان -28
 . گردد و تعهدي در اين رابطه وجود ندارد شدگان تا حد امكان انجام مي ابگاه به پذيرفتهارائه خو -2. كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است 25دانشگاه در  -1

 :دانشگاه تربت حيدريه -29
  .باشد ميبصورت خودگردان خوابگاه دانشگاه براي كليه دانشجويان داراي اين 

 :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -30
مقطـع كارشناسـي    نوبـت دوم هاي دوره روزانه و  كليه كالس -3. باشد هلي ميأاين دانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. است معذور نوبت دومهاي  دورهشدگان  ين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفتها -1

بـا   -5. باشـد  پيمـاني وزارت آمـوزش و پـرورش مـي     هاي روزانه خاص فرهنگيان رسمي يا ظرفيت پذيرش دانشجو در كليه رشته -4. گردد روز در هفته برگزار مي 3به ميزان  ارشد اين دانشگاه حداقل
حضـور تمـام وقـت خـود در      نحـوه  هاي دولتي، در خصوص موريت تحصيلي، ضروري است فرهنگيان و ديگر شاغلين محترم دستگاهأعنايت به قانون منع تحصيل كاركنان دولت و عدم صدور حكم م

 .ول نمايندالزم معم دانشگاه و در طول مدت تحصيل، چاره انديشي و دقت
 :دانشگاه تربيت مدرس -31

نامـه در اختيـار دانشـجو قـرار      پس از تصـويب موضـوع پايـان    هاي دوم تا مبلغ يك ميليون تومان گرانت پژوهشي، بهتو براي ر ميليون تومان دوارشناسي ارشد تا مبلغ كهاي اول آزمون  براي رتبه -1
دانشگاه به هـيچ وجـه امكـان     -3. شود داده مي خوابگاهطبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارشناسي ارشد خارج از نوبت كهاي يك و دو آزمون  به رتبه -2. گيرد مي

تغذيه طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه      -4. انشگاه مراجعه شودبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت د. ندارد و مجازي را ، نيمه حضورينوبت دومهاي  تأمين مسكن، خوابگاه و امكانات رفاهي براي دوره
  .شود روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه مي دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري در

 :دانشگاه تفرش -32
 .گيرد خوابگاه تعلق نمينوبت دوم ولي به دانشجويان  ،دانشگاه تفرش به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه ارائه نموده

 :دانشگاه تهران -33
  .نام شيعه دارد منع ثبتباشد و  رشته الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي -2 .باشد هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه در دوره -1

 )است  ن تغيير پيدا كردهدانشگاه نربيت معلم سبزوار به اين عنوا( :دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار -34
. گيـرد  تـرم خوابگـاه تعلـق مـي     3بندي، حـداكثر   كيلومتر باشد در صورت امكان و بر اساس اولويت 300كه فاصله محل سكونت آنان تا شهرستان سبزوار حداقل ) دختر و پسر(به دانشجويان غيربومي 

هـا   اجاره از اين خوابگـاه وديعه و بندي با پرداخت  هاي خودگردان، صرفاً دانشجويان دختر غيربومي بر اساس اولويت لذا در صورت وجود ظرفيت خوابگاه. فاقد خوابگاه استنوبت دوم دانشگاه براي دوره 
ضمناً دانشگاه به دليل محدوديت امكانات، هيچگونـه تسـهيالت رفـاهي و خوابگـاهي      .گردد هاي خودگردان مسترد مي مبلغ وديعه پس از اتمام سكونت و يا انصراف متقاضي از خوابگاه. استفاده نمايند

  .براي دانشجويان تعهد دبيري و بومي منطقه ندارد
 )است  دانشگاه نربيت معلم تهران و كرج به اين عنوان تغيير پيدا كرده( :دانشگاه خوارزمي ـ تهران -35

هـاي گـروه فنـي و مهندسـي      هاي پرديس خودگردان بـراي رشـته   دوره هيشهر -3 .گيرد خوابگاه تعلق مي 100هاي زير  به پذيرفته شدگان رتبه فقط -2 .محل تحصيل تهران و كرج فاقد خوابگاه -1
و  اليـ ر ونيـ ليم پنجـاه  و سـت يدوهـاي گـروه فنـي و مهندسـي      هاي نوبت دوم مازاد بر ظرفيت براي رشته و در دوره الير ونيليم هشتاد و كصدها ي ساير گروه هيشهرو  الير ونيليم پنجاه و ستيدو

  .باشد مي الير ونيليم هشتاد و كصدها ي و در ساير رشته الير ونيليمبيست  و كصدهاي آموزش محور ي رشته
 :دانشگاه دامغان -36

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% 80در دانشكده فيزيك اين دانشگاه  -1
ممكـن  ) شـرايط  در صورت احـراز (نيمسال  4نيمسال تا حداكثر  2هاي دانشجويي براي دوره روزانه از  بگاهاستفاده از خوا -2 .شود مواد نانو و همچنين تحقيقات تجربي در زمينه نانوساختارها تعريف مي

دانشـجويان 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 ارانهياستفاده از تغذيه  -3. خواهد بود
كيلـومتري شهرسـتان    100دانشـجويان بـومي تـا شـعاع      -5 .مند خواهند شد نيمسال تحصيلي مطابق با ضوابط از خوابگاه بهره 2حداكثر تا  هاي تك رقمي با اولويت انتخاب دانشگاه دامغان حائز رتبه

  .هاي دانشجويي نخواهند بود خوابگاه دامغان مشمول استفاده از
 :ه رازي كرمانشاهدانشگا -37

 .نمايد ارائه نمي نوبت دومهيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان دوره 
 :دانشگاه زابل -38

براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه در صورت امكـان و مقـدور بـودن تعلـق      -2. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم كارشناسي ارشد ندارد -1
ظرفيـت، بـه    باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي ته مياين دانشگاه پذيرفهاي نوبت دوم  دورهوجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در  -3. خواهد گرفت

 .هيچ وجه مسترد نخواهد شد
 :دانشگاه زنجان -39

و براي دانشجويان روزانه در صورت امكان فقط از تـرم   درا ندارنوبت دوم هاي  و اياب و ذهاب براي دانشجويان دوره غذا ،هيچگونه تعهدي در زمينه تأمين امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهاين دانشگاه 
  .نمودبه باال خوابگاه مجردي واگذار خواهد  3

 :كازرون  دانشگاه سلمان فارسي ـ -40
 www.kazeroun.ac.ir: نشاني اينترنتي    0721-2226051-2: تلفن.    كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني: آدرس -2. باشد اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

 :دانشگاه سمنان -41
  .كند و از واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم معذور است دانشگاه به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مياين با توجه به محدوديت امكانات، 

 :هدانـ زا دانشگاه سيستان و بلوچستان -42
دارنـدگان   هـاي  هزينه اجراي پايـان نامـه   -2. كند نيمسال در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار مي رقمي و دورقمي روزانه مجرد به مدت چهار هاي تك بلوچستان به دارندگان رتبه دانشگاه سيستان و -1

هيچگونه امكان تـامين   -4. واگذار خواهد شد مجرد دوره روزانه غيربومي در سنوات مجاز براساس اولويت خوابگاهدانشجويان % 40فقط به  -3. شود هاي يك رقمي روزانه بطور كامل پرداخت مي رتبه
 الملـل  دوره نوبت دوم و بين سرويس اياب و ذهاب و تغذيه براي دانشجويان هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، -5. باشد الملل نمي و بيننوبت دوم روزانه،  خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره

اطالعـات بيشـتر بـه وبسـايت      داوطلبـان جهـت كسـب    -7. استفاده نماينـد ) بخش خصوصي در سطح شهر(خوابگاهي خودگردان  توانند از امكانات الملل مي دانشجويان نوبت دوم و بين -6. باشد نمي
  .مراجعه نمايند www.usb.ac.ir :دانشگاه به نشاني
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 :دانشگاه شاهرود -43
رتبـه آزمـون    شدگاني كه پذيرفته -2 .تعلق نخواهد گرفت خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم توانند از خوابگاه استفاده نمايند و روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دونيمسال مي شدگان دوره پذيرفته -1

توانند به مـدت چهـار    مي ،انتخاب نمايند و دوره روزانه اين دانشگاه را) گروه آزمايشي هر 100تا  1هاي  يا رتبه( رشته باشد جزو ده درصد برتر كل پذيرش آن ،كارشناسي ارشد آنها در كدرشته امتحاني
رزي، پـرديس كشـاورزي بسـطام،    كشاو :هاي شدگان كليه رشته پذيرفته محل تحصيل -4. شد پژوهشي نيز برخوردار خواهند در انجام امور )حمايت مالي( پژوهانه نيمسال از خوابگاه استفاده نمايند و از

  .دباش شهرستان شاهرود مي كيلومتري 7واقع در 
 :دانشگاه شهركرد -44

 .دكرخواهد واگذار خوابگاه نامه دانشگاه،  طبق شيوهروزانه واجد شرايط دوره دانشجويان تعدادي از صرفاً به ين دانشگاه ا
 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -45

 .هاي واحد پرديس براساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر كرمان تعيين خواهد گرديد شهريه رشته -2. استخوابگاه فاقد  92-93جهت سال تحصيلي اين دانشگاه  -1
 :دانشگاه شهيد بهشتي -46

  .باشد دانشجويان مياين ضمناً اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي براي . البرز را نداردتهران و  هاي استان ينبومي ساكننوبت دوم و خوابگاه براي دانشجويان واگذاري اين دانشگاه امكان 
 :دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز -47

  .باشد يمنوبت دوم هاي  دورهفاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ين دانشگاه ا
  )است  يجان به اين عنوان تغيير پيدا كردهدانشگاه نربيت معلم آذربا( :شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  دانشگاه - 48

شوند، امكانات خوابگـاهي تعلـق    هاي نوبت دوم پذيرفته مي به دانشجوياني كه در دوره -2. هاي ارائه شده به صورت خودگردان ارائه خواهد شد هاي روزانه، خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده دوره -1
هاي اين دانشگاه، براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط پـذيرش دانشـجو بـه پايگـاه      لبان قبل از انتخاب رشتهداوط -3. شوند هاي خودگردان اسكان داده مي گيرد، ولي در صورت امكان در خوابگاه نمي

  .مراغه قرار دارد ـجاده تبريز  35پرديس اصلي دانشگاه در كليومتر  -4. مراجعه نمايند www.azaruniv.ac.ir: اينترنتي اين دانشگاه به نشاني
 :دانشگاه شيراز -49

در خوابگـاه دولتـي ظرفيـت    نفر دانشـجوي پسـر    250نفر در خوابگاه خودگردان و  100نفر دانشجوي دختر در خوابگاه دولتي و  250محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز براي پذيرش  با توجه به -1
 100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شـيراز تـا شـعاع     -3 .برتر آزمون سراسري خواهد بوداولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه  -2. شود دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميخوابگاهي 

در صورت نياز به كسب اطالعات بيشـتر   -5 .ندارد دانشگاه شيرازهيچگونه امكانات و تعهدي براي اسكان تمامي دانشجويان نوبت دوم -4 .كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي شود
دانشگاه شيراز، ملزم بـه   92-93تمامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد سال تحصيلي  -1 :ساير شرايط .مراجعه فرماييد www.shirazu.ac.ir :مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به آدرسدر 

هـاي   در دوره پـذيرش دانشـجو   -2 .باشـند  گليسي دانشگاه شيراز، تا قبل از دفاع از پايـان نامـه مـي   هاي معافي زبان ان از طريق شركت در آزمون احراز نمره قبولي زبان انگليسي ويژه كارشناسي ارشد،
  .باشد داوطلب ميتحصيالت تكميلي الملل دانشگاه شيراز فقط براساس نمره آزمون  واحد بينو مجازي 

 :دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران -50
  .باشد ميدانشگاه صنايع و معادن ايران فاقد خوابگاه 

 :ـ تهران )شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق  - 51
معرفـي  ) در صورت وجود ظرفيـت (هاي خودگردان  تواند متقاضيان را به خوابگاه دانشگاه مي. را ندارد) اعم از دختر يا پسر(اين دانشگاه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد 

  .نمايد
 :اراكدانشگاه صنعتي  -52

بـراي   دانشگاه تعهدي در قبال اسكان، تغذيه، اياب و ذهاب و ساير امكانات رفـاهي  -2. نمايند هاي خصوصي استفاده توانند از خوابگاه دانشجويان مي. باشد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه فاقد -1
   www.arakut.ac.ir: نشاني اينترنتي 0861-3670020: دورنگار-3670021 3: تلفن 38181-41167 :كدپستي .اراك، خيابان دانشگاه: آدرس -3. هاي نوبت دوم ندارد دانشجويان دوره

 :دانشگاه صنعتي اروميه - 53
  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند باشد و تمامي دانشجويان با پرداخت اجاره مي اين دانشگاه داراي خوابگاه استيجاري خودگردان مي

 :اندانشگاه صنعتي اصفه -54
  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم مي

 :دانشگاه صنعتي اميركبير -55
د پـرديس گرمسـار فاقـ    -3 .باشـد  اين دانشگاه فاقد خوابگاه بـراي دانشـجويان دوره نوبـت دوم مـي     -2. اختصاص خوابگاه در صورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي است -1

  .باشد ها مي تسهيالت دانشگاهي و خوابگاه براي كليه دوره
 :دانشگاه صنعتي بابل -56

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در واگذاري خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده نداردبا توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، 
 :دانشگاه صنعتي بيرجند -57

  .دشخواهد واگذار  طيواجد شرا انيبه دانشجو) يخصوصبخش ( صورت خودگردان هدانشگاه خوابگاه ب نيادر 
 :االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم -58

  .خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ ابتداي جاده ديلم: آدرس
 :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -59

  .خوابگـاه انجـام خواهـد شـد    با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و بـر حسـب اولويـت تخصـيص      :دوره روزانهشرايط ) الف
شـود، در   از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين مي نوبت دومشهريه دانشجويان با توجه به اينكه وام . به دانشجويان نوبت دوم به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت :نوبت دومدوره شرايط ) ب

به دانشـجويان   :هاي غيرانتفاعي و مجازي دوره) ج .اردصورتي كه اعتبار الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ند
  .شترك و مجازي به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفتهاي م دوره

 :دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز -60
هـاي مجـازي    در دوره -2 .باشد هاي برتر مي هاي روزانه نيز اولويت با رتبه به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت و در دورهنوبت دوم هاي  با توجه به محدوديت خوابگاه، براي دانشجويان دوره -1

  .باشد ها به حد نصاب رسيدن تعداد ثبت نام كنندگان مي نيز شرط تشكيل كالس
 :دانشگاه صنعتي شريف -61

امكان تأمين خوابگاه و سـاير اموررفـاهي بـراي    متأسفانه به هيچ وجه  -2. پذير خواهد بود هاي دانشگاه امكان ها و در قالب محدوديت دانشجويان روزانه فقط با توجه به اولويت تأمين خوابگاه براي -1
پژوهشـي و آموزشـي در ايـن مقطـع تحصـيل نمـوده و        -هـاي آموزشـي   شيوه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد مطابق ضوابط اين دانشگاه در -3. نوبت دوم وجود ندارد دانشجويان

  .دشون آموخته مي دانش
 :دانشگاه صنعتي شيراز -62

  .داردمحدوديت  انيدانشجوه خوابگاه بدر ارائه  دانشگاهاين 
 :دانشگاه صنعتي قم -63

 .باشد مي يخوابگاهفاقد امكانات  اين دانشگاه
 :ندانشگاه صنعتي همدا -64

 .نداردنوبت دوم روزانه و  انيدانشجو رايخوابگاه بدر قبال تأمين  يتعهد چگونهيه اين دانشگاه
 :دانشگاه عالمه طباطبائي -65

علمـي، فرهنگـي،    يك از مسـابقات  هاي كشوري در هر شدگان روزانه دارنده مقام پذيرفته -2 .شد خواهند از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار 20هاي زير  كارشناسي ارشد با رتبه دانشجويان روزانه -1
شـد و درصـورت عـدم وجـود      داده خواهنـد  در صورت وجود ظرفيـت اسـكان  ) با اولويت دانشجويان دختر(ه ساير دانشجويان روزان -3 .هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد

  .هند شدهاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده خوا خوابگاه صورت وجود ظرفيت، در درنوبت دوم كليه دانشجويان  -4 .شوند دانشگاه، اسكان داده مي هاي خودگردان زير نظر ظرفيت، در خوابگاه
 جنـب  ،تر از چهارراه لشگر ايين، پخيابان كارگر جنوبيتهران،  ):نيمه حضوري( پرديس دانشگاه نشاني محل -6 .ارائه هرگونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان نيمه حضوري معذور است دانشگاه از -5
  .612پالك  ،مپ بنزينپ

 :دانشگاه علم و صنعت ايران -66
ضـمنا   .باشـد  هلي براي دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم مـي أامكانات خوابگاهي براي خواهران و نيز فاقد خوابگاه متاين دانشگاه فاقد هرگونه 

  .واحد نور اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي است
 :دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - 67

 .باشد ميبوده و از ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان معذور  يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  ن دانشگاهاي
 :دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار -68

  .نـام بـر اسـاس تقـويم آموزشـي دانشـگاه خواهـد بـود         ثبـت  شدگان در هنگـام  پرداخت شهريه پذيرفته -2 .باشد گذراندن دروس جبراني مورد نياز بر اساس تشخيص پرديس دانشگاه و الزامي مي -1
ها به سـايت دانشـگاه بـه     جهت اطالع از ميزان شهريه. الحساب بوده و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد بصورت علي... شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب خوابگاه، غذا، بيمه و  -3

در صـورت   -5 .باشـد  پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي حتي در صورت اخذ مرخصي تحصيلي و يا گذراندن واحدهاي جبراني الزامـي مـي   -4 .مراجعه نمايند www.cmu.ac.ir: آدرس
نشگاه در تامين خوابگاه خودگردان مساعدت الزم دا -6 .باشد پرداختي بابت شهريه توسط دانشجو قابل استرداد نمي هانصراف و يا اخراج دانشجو از تحصيل در طول مراحل تحصيل و به هر دليل، وجو

  .توانند براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط به سايت دانشگاه مراجعه فرمايند داوطلبان مي -7. بعمل خواهد آورد
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهواز -69

 www.ramin.ac.ir: نشاني اينترنتي .باشد فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي و كيلومتري اهواز قرار دارد 35در اين دانشگاه 
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -70

 .باشد خوابگاه مي اين دانشگاه براي كليه مقاطع دانشجويان جديدالورود فاقد امكانات رفاهي و
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -71

در صورت ارائه به قيمت تمام شده  ... نقل و سرويس حمل و هاي خدمات رفاهي از قبيل تغذيه، گيرد وكليه هزينه به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي -2 .باشد فاقد خوابگاه ميدانشگاه اين  -1
 .باشد نامه براي دانشجويان نوبت دوم به عهده دانشجو مي هزينه اجراي پايان -3 .اخذ خواهد شد
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  ها پيوست 186صفحه   هاپيوست
  

 :ي خرمشهريدانشگاه علوم و فنون دريا -72
  .باشد محدود مياين دانشگاه امكانات خوابگاهي در 

 :دانشگاه فردوسي مشهد -73
ايـن   .دنمـو لي واگـذار خواهـد   تحصي به دانشجويان روزانه نيز، خوابگاه بر اساس اولويت حداكثر به مدت دو سال باشد و نوبت دوم معذور ميدوره انشگاه فردوسي مشهد از ارائه خوابگاه به دانشجويان د

  .باشد صندوق رفاه دانشجويان قابل پرداخت مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي هاي نوبت دوم، صرفاً وام به دانشجويان دوره ضمناً. باشد هلين ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت
 :دانشگاه قم -74

ها به صورت تفكيك جنسيتي مرد و زن بوده و رعايـت حجـاب بـراي خـواهران      نظام آموزشي اين دانشگاه براي كليه رشته -2 .خصوص ارائه خوابگاه دانشجويي ندارددر هيچ تعهدي اين دانشگاه  -1
  .الزامي است

 :دانشگاه كاشان -75
هـايي اسـت    كه تاسيس آن جهت رفاه حال خـانواده  ،است در واحد خواهران واقع در خيابان طالقاني پرديس اصلي دانشگاه نبوده و در، باشد هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي محل تحصيل رشته -1

هاي مربوط به دانشكده منابع طبيعـي و   محل تحصيل رشته شيمي فناوري اسانس در شهر قمصر كاشان و محل تحصيل رشته -2 .كه مايلند فرزندانشان در محيط اختصاصي خواهران تحصيل نمايند
توانند با پرداخـت   دانشجويان روزانه مي و گيرد تعلق نمينوبت دوم خوابگاه به دانشجويان  -3 .باشد وبيدگل مي شهر آران در )آبخيز داري، مرتع داري ،هاي محيط زيست، بيابان زدايي رشته(علوم زمين 

تغذيه با يارانه دولتي بـراي   -4 .ان واقع در داخل شهر استفاده نمايندهاي خودگرد دانشجويان واحد خواهران از خوابگاه هاي خودگردان با مديريت خصوصي واقع در داخل دانشگاه و اجاره بها از خوابگاه
 -5 .توانند از غذا اسـتفاده نماينـد   هزينه تمام شده مي% 50با پرداخت نوبت دوم و دانشجويان  شود مقررات ارائه مي دانشجويان روزانه صرفًا در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و

مبلـغ پنجـاه ميليـون ريـال بـه عنـوان        ،تقربياً دويست ميليون ريـال اسـت كـه در آغـاز هـر نيمسـال       ،ذكر شده در كل دوره »الملل بين«تحصيل در پرديس دانشگاهي كه در دفترچه با عنوان  هزينه
  .شود خدمات رفاهي به اين دسته از دانشجويان با قيمت تمام شده ارائه مي. گردد الحساب دريافت مي علي

 :ـ سنندجدانشگاه كردستان  -76
سـاير   گيـرد و دانشـگاه در قبـال    خوابگاه دولتي تعلق مـي  ،ساير شرايط و كسب امتيازات الزم هاي روزانه، در صورت دارا بودن دوره) بر اساس رتبه آزمون(شدگان برتر  پذيرفتهاز  درصد 25فقط به  -1

  .گيرد دانشجويان دوره نوبت دوم امكانات رفاهي نظير خوابگاه تعلق نميبه  -2. دانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعدي ندارد
 :دانشگاه گلستان ـ گرگان - 77

اجـاره بهـاي    هاي خـودگردان و اسـتيجاري بـا پرداخـت     توانند از امكانات خوابگاه باشد و در صورت وجود ظرفيت تعداد محدودي از دانشجويان مي اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1
  www.gu.ac.ir: نشاني اينترنتي     0171-2322806: تلفن و دورنگار          49138-15759: كد پستي  155: صندوق پستي. گرگان، خيابان شهيد بهشتي: آدرس -2. مند گردند مصوب بهره

 :دانشگاه گيالن ـ رشت -78
تشـكيل   عصـر  صـبح و  در پـرديس خـودگردان  و نوبـت دوم   ،روزانههاي آموزشي دوره  كالس -2. باشد با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمي -1

پـرديس  يـا  نوبـت دوم  دانشـجوي دوره   -4. گيـرد  اولين نيمسال تحصيل مـورد بررسـي قـرار نمـي    ها در  دانشگاه و ساير دانشگاهاين شدگان  و ميهمان پذيرفته ، مرخصيدرخواست انتقال -3 .شود مي
جهت اطـالع از  نوبت دوم داوطلبان دوره  -5 .پژوهشي دوره الزامي است هاي آموزشي و تمامي فعاليت وي در حضور وبوده كليه مراحل تحصيل تمام وقت  همانند دانشجوي دوره روزانه در خودگردان

 .مراجعه نمايند www.guilan.ac.ir: دوره به سايت دانشگاه گيالن به آدرس شهريه
 :آباد دانشگاه لرستان ـ خرم -79

  .باشد ميخوابگاه  فاقداين دانشگاه 
 :دانشگاه مازندران ـ بابلسر -80

  .باشد ميو خودگردان ميسر ي هاي خصوص خوابگاهواگذاري خوابگاه به دانشجويان صرفاً از طريق اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي بوده و 
 :دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل -81

 -2 .هاي روزانه و نوبت دوم را در طول دوران تحصـيل نـدارد   فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و خواهران بوده و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دورهاين دانشگاه  -1
 .ه نخواهد شدئصبحانه و شام ارا و شود ه ميئيك وعده غذا به قيمت تمام شده ارانوبت دوم براي دانشجويان دوره 

 :دانشگاه مراغه -82
 .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه

 :دانشگاه مالير -83
  .باشد صورت خودگردان مي خوابگاه اين دانشگاه به

 :دانشگاه نيشابور -84
  .ريال در سال آماده بهره برداري است 000/000/6خوابگاه خودگردان با هزينه حدود  -2 .باشد خوابگاه دانشجويي ميدانشگاه نيشابور فاقد  -1

 :دانشگاه هرمزگان -85
  .بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان نداردي خوابگاه دانشجويهرمزگان فاقد دانشگاه 

 :دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز -86
تـاريخي بـا    رايب امتحاني رشته طراحي صنعتي و زير مجموعه طراحـي صـنعتي و رشـته مرمـت آثـار     ض طراحي پژوهي شناختي با رشته -2 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  ين دانشگاها -1
 .باشد رايب مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي در دست اقدام ميض

 :دانشگاه هنر اصفهان -87
  .باشد مي دولتي خوابگاهفاقد  اين دانشگاه

 :دانشگاه هنر تهران -88
نـدارد و  نوبـت دوم  دانشگاه تعهدي براي اسـكان دانشـجويان روزانـه و     -3 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي -2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد دانشگاه امكان ارائه -1

براني ج هزينه دروس ،شوند روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه آموزشي مي دانشجويان -4 .شود اولويت و به صورت محدود واگذار ميخودگردان نيز با در نظر گرفتن  خوابگاه
داراي مدرك غيرمرتبط دروس  توجه به اينكه به دانشجويان با -6 .باشند پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و -5 .بايست پرداخت نمايند را مي

  www.art.ac.ir : به نشاني دانشگاهاينترنتي سايت اطالعات بيشتر در  -7. شود انجام مي 92از بهمن  گيرد شروع به تحصيل ايشان در صورت لزوم جبراني تعلق مي
 :دانشگاه ياسوج -89

همچنـين درخواسـت هرگونـه     -2 .هـايي وجـود دارد   مين خوابگاه براي دانشجويان پسر محدوديتأاما در خصوص ت ،دختر خوابگاه اختصاص خواهد داداالمكان به دانشجويان  دانشگاه ياسوج حتي -1
  .باشد ميهاي ديگر به دانشگاه ياسوج قابل بررسي ن يا از دانشگاه ها و انتقالي و مهماني دانشجويان كارشناسي ارشد از دانشگاه ياسوج به ديگر دانشگاه

 :العظمي حايري ـ ميبد... ا مجتمع آموزش عالي آيت -90
  .باشد حجاب خواهران در اين مجتمع چادر مي -2. گيرد در اين مجتمع به دانشجويان خوابگاه تعلق مي -1

 :مجتمع آموزش عالي اردكان -91
  .مين خواهد شدأولي در صورت امكان خوابگاه خودگران براي برادران ت ،باشد فاقد خوابگاه برادران مي يدانشگاهمجتمع اين 

 :مجتمع آموزش عالي گنبد -92
  .باشد مي يخوابگاههرگونه امكانات فاقد  يدانشگاهمجتمع اين 

 :مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان -93
جبر، آنـاليز، هندسـه، معـادالت ديفرانسـيل، نظريـه      : هاي موجود در دانشكده رياضي شامل در ضمن زمينه -2 .تفاده كنندتوانند از خوابگاه خودگردان تازه ساز در داخل دانشگاه اس خواهران فقط مي -1

  .باشد گراف و تركيبات، نظريه اطالعات و كدگذاري، رياضي فيزيك و رياضي زيستي مي
 :ـ مشهد) غيرانتفاعي( )ع(امام رضا المللي بيندانشگاه  -94

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي  -1: باشند وابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي) ع(دانشگاه امام رضا
بـراي كليـه دانشـجويان     2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  -3. هاي مرتبط با دانشگاه ول عفاف در محيطو رعايت كامل اص) ترجيحا چادر براي خواهران(رعايت كامل حجاب اسالمي  -2. ايران

دانشـگاه   نامـه اسـتعدادهاي درخشـان    دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شـيوه  -4 .بديهي است با متخلفين طبق مقررات برخورد قانوني بعمل خواهد آمد .الزامي است
خيابـان   ،مشـهد : آدرس -6 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مي -5 .از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ع(المللي امام رضا بين

 www.imamreza.ac.ir: اينترنتي نشاني  91735-553:  صندوق پستي  0511-8448620-30: تلفن  .خيابان اسرار، دانشگاه
 :اصفهان  دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ -95

ات و فناوري هاي مصوب وزارت علوم، تحقيق 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. و دانشگاه را رعايت نمايد

  .ت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد    درصور -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  -96

  .مراجعه نمايندقسمت تحصيالت تكميلي  www.shomal.ac.ir: نشانيبه نام  ز زمان و مدارك الزم جهت ثبتا اطالعبراي  شدگان پذيرفته
  : وابسته به جهاد دانشگاهي) غيردولتي و غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ  - 97

دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و     -2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران -1 :شرايط عمومي) الف
ـ ) ب .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نـدارد  -3. برخوردار خواهند شد) هاي عادي، ضروري و اضطراري وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  فناوري و نيز از تسهيالت قرض و  رايطش

محل تحصيل خود را دانشـگاه  كه هاي تحصيلي دانشگاه  شناسي و حائزين رتبه اول در ساير رشته زيست  در رشته 3تا  1هاي  حائزين رتبه ،داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي -1 :اختصاصيضوابط 
علوم جانوري با همكـاري پژوهشـگاه رويـان     -رشته زيست شناسي  -2. مند خواهند شد آشتياني بهره سعيد كاظمي علم و فرهنگ انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر

نيـادي و كـاربردي در   هـاي تحقيقـاتي ب   هاي دانشجويان مستعد براي انجام پـروژه  مندي از توانمندي پژوهشگاه و به منظور بهرهاين هاي پژوهشي  طرحالمللي  بينبا توجه به اهميت لذا شود،  انجام مي
گذراندن دو واحد ابزارهاي تحقيق، شـش واحـد زبـان انگليسـي در طـول سـه        -3. رشته الزامي استاين در مقطع كارشناسي براي داوطلبان  17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل  عرصه سلول

عالوه بر دروس مصوب دوره بـراي كليـه دانشـجويان الزامـي     ) در نيمسال دوم(هاي كمي و كيفي تحقيق  آشنايي با روش و دو واحد) در نيمسال دوم(، دو واحد كارآفريني )واحد 2هر نيمسال (نيمسال 



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 187صفحه   هاپيوست
  

منـد   هاي پژوهشي دانشـگاه بهـره   تنامه تشويق فعالي از مزاياي مالي آئيندانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس،  -4. است
هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، اسـتخدام   هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -5. خواهند شد
شناسي علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان، رشته مهندسي صنايع و مهندسـي مـالي بـا     كاري دانشگاه تربيت مدرس، رشته زيستمطالعات فرهنگي با هم -رشته علوم اجتماعي -6. خواهند شد

رشـته  : هـا عبارتنـد از   برخـي رشـته  دار پژوهشـي در   محورهـاي اولويـت  : محورهـاي پژوهشـي   -7. شود همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي و رشته پژوهش هنر با همكاري دانشگاه هنر برگزار مي
  .گيـري بـا معيارهـاي چندگانـه     يابي تسهيالت و تصميم زنجيره تأمين، مكان ؛رشته مهندسي صنايع. درماني  هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و سلول شناسي سلول زيست ؛شناسي علوم جانوري زيست
   021-44214750: نمابر             44238171-5: تلفن     . هاي نوين هاي آشوب و استراتژي تئوريهاي آينده،  ، سازمانتوسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط ؛MBAرشته 

 www.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :ـ بابل دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -98

  0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن.          734 يپست صندوقي ـ آزاد يابانخي ـ طبرس خيش يابانخـ  بابل
 :هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش -99

  . باشند هاي تحصيلي پژوهش محور مي كليه رشته -2. باشند واحدهاي دانشگاهي اين سازمان فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آبا ـ آبيك -100

 2899250 :فكس  2899896-9 و 2899251-3 :تلفن. ورودي شهرك قدس ،)عج(ميدان وليعصر، آبيك :ادرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آباداني و توسعه روستاها ـ همدان -101

تواننـد از   يمـ  انيدانشـجو  -2. منظـور خواهـد شـد    فيـ تخف يقبل مساليثابت ن هياز شهر درصد 5 و  10 ،15 بيبه ترت يليتحص سماليهر ن انيدر پا) اول تا سوم يها رتبه( ممتاز انيدانشجو يبرا -1
از طـرف   ييمـواد غـذا   هيسـهم  نيمأسسه در صورت تؤم -3. الزم را در حد امكان انجام خواهد داد يها يسسه هماهنگؤو م ندياستفاده نما ،است يمقامات استان دأييخودگردان كه مورد ت يها خوابگاه

 يهـا  مسـال يثابـت ن  هيمكلف است طبق مقررات شـهر  ،سسه انصراف دهدؤم نيدر ا لياز تحص ليچنانچه دانشجو به هر دل -4. اردد يتمام شده ارائه م نهيگرم با اخذ هز يوعده غذا كيوزارت علوم 
جهت موارد فوق  يو فناور قاتيتحق ،بر اساس مقررات وزرات علوم ييسرانه دانشجو نهيهز نينام و همچن ثبت نهيهز ،ها ستميارتقاء س ي،دروس عمل ي،مواد مصرف نهيهز -5. ديمانده را پرداخت نمايباق

، جهـاد  دانيـ مهمـدان،   :آدرس -7. نـد يمراجعـه نما  www.atr.ac.ir :يبه نشـان  مؤسسه ينترنتيا تيبه سا شتريتوانند جهت كسب اطالعات ب يداوطلبان م -6. باشد يم انيبرنامه به عهده دانشجو
  0811-8232090-1 :تلفن.  وانيكوچه ك، چهارراه عارف

 :آموزش عالي غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسارمؤسسه  -102
  0232-4257261-6 :تلفن.  بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار ،تهران ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار :آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه -103
بنابراين برنامه درسي اين . مخصوصاً صنعت نوپاي ميكروالكترونيك است و كشور  Hi-Techتوانمند براي صنايع التحصيالن بسيار تربيت فارغ ،مخابرات هاي الكترونيك و رشته مؤسسه دراين هدف 
  .نيست دانشجويان شاغل يا آنهايي كه در تحصيل آنها وقفه طوالني رخ داده است، لذا به هيچ وجه مناسب حال. اي جدي است جدي و سنگين بوده و همراه با پروژه ها بسيار رشته

، با توجه به معدل ترم قبل پذيرفته شدگان بوميدر طول تحصيل  -2. خواهند بوداز پرداخت شهريه معاف  800و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از  500با رتبه بهتر از پذيرفته شدگان  -1: امتيازات
در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجـه بـه معـدل     -3). دانشجويان دوره% 20حداكثر (استفاده نمايند هريه ش% 100تخفيف توانند از  ، ميو رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره) 18 قلحدا(

اوري الكترونيـك، كيلـومتر   شهرك فناروميه، : آدرس -4 ).دانشجويان دوره% 20حداكثر (شهريه استفاده نمايند % 50تخفيف توانند از  و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) 17حداقل (ترم قبل 
  .نماييدمراجعه  www.urumi.ac.ir: ه سايت مؤسسه به نشانيبراي كسب اطالعات بيشتر بداوطلبان ـ  0441-3466532: دورنگار  3484680-1 :نتلف. يك جاده جانوسلو

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد -104
هـا   هاي خصوصي طرف قرارداد تا سقف ظرفيـت ايـن خوابگـاه    تواند شرايط اسكان را در خوابگاه خصوص آماده ارائه خدمات مربوطه بوده و مي سسه در بخش خدمات خوابگاهي در قالب بخشؤاين م

  .باشد ضمنا جهت دانشجويان متقاضي در قالب تسهيالت دانشجويي آماده ارائه خدمات تخصيص وام تا سقف مورد تائيد وزارت علوم مي .تامين نمايد
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز ـ قزوين - 105

  www.alborzq.ac.ir: نشاني اينترنتي  0282-2574044-5 :دورنگار 2577190-9 :تلفن. شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين ،قزوين: آدرس
 :ـ يزد) ع(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد -106

   0351-8281200-4: تلفن، بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد :آدرس -2 .شد خوابگاه تأمين خواهد دان با دريافت هزينه،متقاضي خوابگاه خودگر براي كليه دانشجويان -1
  www.iju.ir: آدرس اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي باختر ـ ايالم -107
تخفيفـات   -2. ترم بعنوان تخفيف شهريه بـراي تـرم بعـد منظـور خواهـد شـد      ن درصد شهريه ثابت هما 10و  15، 20به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  در پايان هر ترم تحصيلي -1

در  دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، -از يك خانواده  حضور دو دانشجو فرهنگي، ورزشي، برندگان المپيادهاي علمي، -نويسندگان مقاالت دانشجويي ديگري براي
امكان  تحصيلي در حد و پسر غيربومي ورودي هر سال تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر -3. اعمال خواهد شد نامه تشويق و تخفيف دانشجويان همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند برمبناي آيين

كتابخانـه و سـايت رايانـه دانشـگاه     ، دانشـگاهي  مركـز جـوار   مركز مشاوره، بوفه دانشجويي، از خدمات سلف سرويس، توانند دانشجويان در طول تحصيل مي -4. گيرد صورت ميو بصورت خودگردان 
  www.bakhtar.ac.ir  :نشاني اينترنتي 0841-2238528: دورنگار 2238166-9 :تلفن .انتهاي خيابان مهديه، ميدان دانش ،رزمندگان، ايالم: نشاني -5. استفاده نمايند

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بعثت ـ كرمان -108
  . سمت راست ،نرسيده به سه راه دانشگاه آزاد ،واليت بزرگراه عاشقانكرمان، : آدرس -2 .هاي خودگردان فراهم است سسه به خوابگاهؤدانشجويان اين م شرايط براي معرفي -1

  www.besat.ac.ir : نشاني اينترنتي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان -109

 ييتواننـد از وام دانشـجو   يبه بعـد مـ   يلياز ترم دوم تحص انيدانشجو -2. خواهد شد يهمكار زيپسر ن انياسكان دانشجو يدختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برا انيدانشجو يبرا -1
از  هيشـهر  افـت يمعتبـر عـالوه بـر در    يبه فرزندان و همسران شاهد با ارائه گـواه  -4. ندياستفاده نما هيشهر فيتوانند از تخف يم يكشور يممتاز و كسب مقام ورزش انيدانشجوبه  -3. ندياستفاده نما

. خواهند شد ردارسسه برخوؤم يبرابر مصوبات داخل يا ژهيو ياياز مزا ،باشد 5000 ريز يكه رتبه آنان در كنكور سراسر يانيدانشجو -5. مند شوند بهره زين هيشهر فيتوانند از تخف يمربوطه م يها ارگان
 يسـاختمان آموزشـ  *  0171-2251606-10 :تلفـن    4916694187 :يكدپسـت    . ، جنب اتاق تعـاون 6ي مالقات ،يمالقات دانيم ،يبهشت ديشه ابانيخ گلستان، گرگان، :يساختمان مركز: درسآ -6
  0171-3337723-3357885-3350114: تلفن 4915625866: يكد پست .  استان گلستان يكشاورز قاتيتحق زمرك يروبرو ،يكاشان ابانيخ يگلستان، گرگان، ابتدا ):ثبت نام جهت مراجعه و(

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارسيان ـ قزوين -110
پذيرفتـه   -3. رعايت شئون دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامـي اسـت   -2. جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مطلقه فقيهاعتقاد و باور به دين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي  -1

جـاده   5قزوين، كيلومتر : آدرس -5 .باشند التحصيالن برتر مؤسسه از امكان بورس تحصيلي در مقطع دكترا برخوردار مي فارغ -4. باشند كشوري از پرئاخت شهريه معاف مي 10تا  1شدگان داراي رتبه 
      www.parsian.ac.ir: نشاني اينترنتي   0281-2292184-2292450 :تلفن       .وينا قديم قزوين ـ تهران، بعد از پل پلي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پااليش -111
 اسكان دانشـجويان دختـر غيـر   . ها در صورت رسيدن به حدنصاب به صورت خودگردان تأمين گرديده است خوابگاهخوابگاه براي تمام دانشجويان دختر و پسر و همچنين سرويس اياب و ذهاب به  -1

ال بعـد طبـق   دانشجويان رتبه اول در پايان هر نيمسال تحصـيلي از تخفيـف درصـدي از شـهريه ثابـت در نيمسـ       -2. گردد ها براي نيمسال اول و دوم پيشنهاد و ارائه مي بومي جديدالورود در خوابگاه
       09135589654و  0311-3660600: تلفن    . اصفهان، انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، شهرك منظريه، بلوار بهشت غربي: آدرس -3. مصوبات هيأت مؤسس برخوردار خواهند بود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار -112
تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات بـراي   -2 .برخوردار خواهند شد درصد 30و 40و 50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  تحصيلي طبق آيينسوم هر نيمسال  دانشجويان رتبه اول تا -1

از طريـق وبسـايت    ،تاريخ تعيين شده توسط سازمان سـنجش در نام و كسب اطالعات بيشتر  براي ثبت داوطلبان پذيرفته شده در اين مؤسسه بايستي -3. پذير است خوابگاه خودگردان امكان معرفي به
   0112-5667240: دورنگار    5667241-3 :تلفن  . جنب مخابرات ريدونكنار، بلوار نماز،ف مازندران،: نشاني -4. داقدام نماين  www.heip.ac.ir: سسه به نشانيؤم

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك - 113
سسه فاقـد هرگونـه امكانـات    ؤاين 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  مؤسسـه دانشـجويان ايـن    -4. باشـد  ويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مياين سر آموزش عالي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابر مؤسسه -3 .باشد خوابگاهي مي
   37718-53894: كدپستي .  ، خيابان فرهنگ)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  - 114

   0251-2855011-15 :تلفن    37195-1383 :يصندوق پست     37139-56331: كدپستي.   11كوچه شماره  ن،يبعد از پمپ بنز ر،يبلوار غد ن،يبلوار محمدام يانتها، قم :آدرس
  www.pooyesh.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :آموزش عالي غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگانمؤسسه  - 115
مهيـا بـودن    -3. داشتن خوابگاه براي دختران و پسـران  -2. منظور خواهد شد شوند كه در نيمسال بعد درصد تخفيف در شهريه ثابت همان نيمسال برخوردار مي 30رشته  دانشجويان رتبه اول هر -1

 هـاي مربـوط بـه دوره    دانشجو موظف است در صورت انتقال يا انصراف كليـه هزينـه   -5.مندي از محيطي شاداب و فضايي آرام جهت تحصيل هبهر -4. ذهاب جهت انتقال دانشجويان سرويس اياب و
  0372-3243244-8: تلفن.     جاده خمين 2گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر : آدرس -6. تحصيلي را تا پايان دوره پرداخت نمايد

 :فاعي تابران ـ مشهدمؤسسه آموزش عالي غيرانت - 116
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 شاهد، جانباز و ايثارگر طبق مقررات از مزاياي قانوني برخوردار مي كليه فرزندان -3. قرارداد منعقد نموده است )صورت مشاركتي و خودگردان
: آدرس -6. خـوردار خواهنـد شـد   و سـازمان بهزيسـتي از تخفيـف بر   ) 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 ،60/4شريعتي  خيابان ،60شريعتي  ،بلوار شريعتي، آباد قاسم ،مشهد
  www.tabaran.ac.ir: نشاني اينترنتي   0511-5227223: دورنگار 5227219و  5227215-7: تلفن

 :تفاعي تاكستان ـ تاكستان قزوينمؤسسه آموزش عالي غيران - 117
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس 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(شهدا و جانبازان  اعطاي تخفيف به خانواده معظم -3. گردد هزينه فراهم مي
     34813-67784 :ستيكدپ . روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور، )ره(تاكستان، خيابان امام خمينيقزوين،  :آدرس -4. رشته و اعمال آن در ترم بعد

  ir.www.takestan.ac: نشاني اينترنتي              0282-5223125-5247381-4 :تلفن
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  ها پيوست 188صفحه   هاپيوست
  

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تعالي ـ قم - 118
از رشته تربيت معلم قران كريم موظفند واحدهاي قرآن مجيـد، كـه   دانشجويان غير  -2. گردند شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول برخوردار مي% 10مجيد با ارائه مدرك از  حافظان و قاريان قرآن -1

داوطلبان الزم است بـه ديـن مبـين     -3 .نمره اين واحدها در معدل نيمسال مربوطه و معدل كل محاسبه خواهد شد. شود را بگذرانند نياز و بصورت رايگان ارائه مي از طرف مؤسسه بعنوان دروس پيش
و عدم استفاده از آرايش براي كليه خواهران الزامي است و بـرادران دانشـجو موظـف بـه رعايـت      ) چادر مشكي(استفاده از حجاب برتر  -4. داشته باشند تقاد و التزام عملياسالم و اصل واليت فقيه اع

هاي اول تا سـوم در هـر نيمسـال از     دانشجويان رتبه -5. ل جلوگيري بعمل آوردتحصي نام آنان در هر مرحله از تواند از ثبت د در غير اينصورت مؤسسه مينباش 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

       0251-7838811: دورنگار    7833301-2 :تلفن      .، ساختمان شفيعه1، كوي )شهر دور(قم، خيابان شهيد فاطمي : آدرس -8. شود ار ميمؤسسه در طول هفته برگز
  www.taali.ir: نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توس ـ مشهد - 119
درصـد   20و  30، 50هاي اول تا سـوم هـر رشـته بـه ترتيـب       رتبه انيبه دانشجو يليهر ترم تحصپايان در  -2 .شوند يم يمعرف ،يمجوز رسم يدارا يخصوص يها به خوابگاه يربوميغ انيدانشجو -1

  www.toos.ac.ir: ينترنتيا ينشان   0511-8792510: تلفن اداره آموزش   8837077: تلفن   .، جنب فضاي سبز31رضوي، رضوي  اربلو ،مشهد: آدرس -3. تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جاويد ـ جيرفت - 120

سسه در هر نيمسـال  ؤعالي مدانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي  به -2. گيرد خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي سسه،ؤبا نظارت معاونت دانشجويي م شدگان به كليه پذيرفته -1
كوچـه   پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، جيرفت، مابين چهارراه مهمان: درسآ -4. سسه مراجعه نماييدؤجهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت م -3. گردد تسهيالت ويژه اعطا مي تخفيف و

  www.javid.ac.ir: نشاني اينترنتي    7861845117 :ستيكدپ    0348-2413449 :دورنگار    2415585-7 :تلفن   . 4آزادي 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان - 121

 تحقيقات و فناوريهاي مصوب وزارت علوم،  نامه موظف است كليه مقررات و آئين دانشجو -2. پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و -1
 در(وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     تواننـد از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه     تعدادي از دانشجويان مي -4. خواهند بود دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -3. و دانشگاه را رعايت نمايد

  .ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد       انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق صورت در -5. نمايند استفاده) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه
شـهرك   ،شـهر  خميني ،صنعتيانتهاي بلوار دانشگاه  اصفهان، :آدرس -7 .جامعه باشد هاي كاربردي و مورد نياز شود پروژه دانشجويان در حوزه پژوهش انشگاهي تالش ميد با توجه به رسالت جهاد -6

  www.jdeihe.ac.ir: نشاني اينترنتي     0311-3667261-5: تلفن     .بلوار پرديسه، منظري
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر - 122

 دانشجويان در طول مدت تحصيل از وام صندوق رفاه دانشجويان طبق ضـوابط وزارت  -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: نتلف 9671697714: صندوق پستي. كاشمر، بلوار سيدمرتضي، روبروي پمپ بنزين :آدرس -6. مهيا است) با پرداخت هزينه(سرويس اياب و ذهاب  -5. گردد مي دانشجويي ارائه
 :كرمانشاهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  - 123

  0831-8253811 :تلفن    .يجهاد دانشگاه ابانيخ ،بهمن 22سه راه  ي،بهشت ديبلوار شه ،كرمانشاه: آدرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد - 124

  .برخوردار خواهند شدشهريه  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
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان - 125

در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل وام تحصـيلي   -2 .بود رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف ويژه در شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند دانشجويان ممتاز هر -1
آدرس  -5 .براي دانشجويان در يـك نوبـت در شـبانه روز غـذاي گـرم مهيـا خواهـد شـد         -4 .خواهد شد براي دانشجويان تا حد امكان خوابگاه خودگردان واگذار -3 .خواهد شد شهريه پرداخت و وام

  0171-3371095-97:تلفن .بلوار نيايش شرقي ،18 و16بين ويالي  ،شهرك ويالشهر ،گرگان :مؤسسه
 :تفاعي خاوران ـ مشهدمؤسسه آموزش عالي غيران - 126

صندوق رفاه يـك نوبـت غـذاي گـرم در سـلف       توسطه بودجدر صورت تأمين  -2. نمايد الزم را مي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري دانشجوييتأمين خوابگاه  اين مؤسسه به منظور -1
جهت دانشجويان را از طريق صندوق رفاه دانشجويان  هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي پيگيري مؤسسهاين  -3. گردد توزيع مي اي سرويس مؤسسه با قيمت يارانه
 مك هزينه شهريه پرداخـت خواهـد  تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند ك به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول -4. بعمل خواهد آورد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  .12/4فالحي  ،)تربيت شمالي( بلوار سردار شهيد رفيعي ،)ع(علي بزرگراه امام ،آباد مشهد، قاسم: آدرس -6 .به نحو مقتضي تقدير بعمل خواهد آمد التحصيل هاي ممتاز فارغ از رتبه -5. شد
  www.khi.ac.ir : به نشانيسسه ؤاطالعات بيشتر در سايت اينترنتي مـ  0511-5230690 :تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد - 127
 18و يا داراي ميانگين معدل (در مقطع كارشناسي پيوسته  17به 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 ) و كارشناسي ناپيوسته در مقاطع كارداني
به دانشـجويان بسـيجي فعـال بـا معرفـي       -4. شود ي دانشجويان ارشد، در نظر گرفته ميهاي خودگردان براي خواهران و برادران و استفاده از وام شهريه و ساير خدمات رفاهي، در اولويت برا خوابگاه

  .گردد نيمسال تحصيلي، اعمال مي 4مناطق مقاومت بسيج سراسر كشور، تخفيف شهريه براي مدت 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر - 128

   www.kherad.ac.ir :نشاني اينترنتي
 :غيرانتفاعي خزر ـ محمودآبادمؤسسه آموزش عالي  - 129

 10و  15، 20از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميـزان  به ترتيب  ،انتخاب كرده باشند مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود دانشجوياني كه در ميان -1
سسـه از  ؤدانشـجويان ايـن م   -3. تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد درصد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2. مند خواهند شد بهره درصد

 هـاي علمـي از قبيـل اعضـاي تـيم      داراي اختـراع و فعـال درزمينـه    به دانشـجويان  -4. تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد وزارت علوم، مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان
بـه   -5. گردد شهريه ارائه مي برابر ضوابط داخلي تخفيف ،يد وزارت علومأيهاي علمي معتبر و مورد ت ساير فعاليت المللي و كشوري و بين يهاي علمي كشور و المپيادها روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت

 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيـب از پرداخـت   -6. غذاي دانشجويي استفاده نمايند توانند از يك وعده خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي كليه دانشجويان متقاضي
سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفـرانس، از تخفيـف در    ارائه هر مقاله، متناسب بادانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا  -7. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 35 و 50، 75

 به دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسـابقات  -9. فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير -8 .شد شهريه برخوردار خواهند
حافظـان كـل قـرآن كـريم، كليـه قهرمانـان ورزشـي         -10. شهريه تعلق خواهد گرفت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف ها و مؤسسات آموزش عالي مقام ورزشي دانشگاه علمي و فرهنگي و يا

 .برخـوردار خواهنـد بـود    ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شـهريه  بر اساس... هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و  خانواده فرزندان شاهد و آزادگان،
  0122-7732360 و 7733989: تلفن . مازندران، شهر توريستي محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم: آدرس -12 .سسه بصورت رايگانؤدر م) اينترنت بي سيم(دارا بودن سيستم وايرلس  -11
  www.khazar.ac.ir : شاني اينترنتين

 :مشهدـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام  - 130
 مؤسسـه يك نوبت، غذا با نرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس     دانشجويان در به -2. نفر 500با ظرفيت  مؤسسههاي متعلق به  در خوابگاه) با اخذ هزينه(دانشجويان دختر  تأمين خوابگاه براي كليه -1

  .1آباد، شهرك لشكر، فالحي  مشهد، قاسم: آدرس -5. شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند -4. توانند از وام شهريه برخوردار شوند دانشجويان مي -3. شود داده مي
     0511-6640233-6635777-6621777: تلفن

 :پژوهان ـ اصفهان مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانش - 131
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامـه  است كليه مقـررات و آئـين   دانشجو موظف -2 .پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و -1

 امكان استفاده از سالن غذاخوري دانشجويي در موسسـه و خوابگـاه خـودگردان    -4 .باشد تحقيقات و فناوري مي سسه مطابق مصوبات وزارت علوم،ؤمشهريه اين  -3 .رعايت نمايد سسه راؤفناوري و م
 در( تحقيقـات و فنـاوري   وق رفـاه وزارت علـوم،  ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صند -5 .است پذير براي دانشجويان دختر و پسر شهرستاني با پرداخت هزينه مربوطه امكان

هنـري و ورزشـي در سـطح     فرهنگي، علمي، هاي دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -7 .بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي -6 ).صورت تعيين بودجه از طرف صندوق رفاه
تحقيقـات و فنـاوري    سسه را طبق ضوابط وزارت علوم،ؤبه م در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده -8. مند خواهند شد تخفيف ويژه بهره ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند از

، طبقـه فوقـاني   110اه آپادانـا و سپهسـاالر، سـاختمان    فاصل چهارر حد خيابان سجاد، اصفهان،: آدرس -10 .برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد اين موسسه -9 .پرداخت نمايد
  www.daneshpajoohan.ac.ir : نشاني اينترنتي     6410566-0311: دورنگار  5-6410560 :تلفن   816551475: صندوق پستي   8165755913 :كد پستي. تجارت بانك

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان - 132
دادن وام دانشجويي بـر حسـب    -4 .داشتن خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه -3. ارائه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس دانشگاه -2 .)اول تا سوم(هاي برتر  رتبه تخفيف شهريه براي -1

  www.deylaman.ac.ir : نشاني اينترنتي    0141-2234781 :اردورنگ    2245500: تلفن.   90پالك  ،بلوار شهيد مطهري ،ميدان كاج ،الهيجان: آدرس -5. انشجويان متقاضيد نوبت به
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان - 133

 فيـ تخف -5 .يعلم يها انجمن -4 .ييدانشجو جيبس يفرهنگ يها تيفعال -3 .فوق برنامه يآموزش يها دوره يبرگزار -2 .باشد مي يورزشگاه اختصاصو مجهز  يسالن غذا خوراين مؤسسه داراي  -1
  .باشند يم مؤسسهدر  يرانيا يبر فرهنگ اسالم يمبتن يشئونات اسالم تيموظف به رعا انيدانشجو هيكل -7. رفت و برگشت سيسرو -6 .ثارگريممتاز و شاهد و ا انيدانشجو يبرا هيشهر

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رجا ـ قزوين - 134
نظـر گرفتـه    در يا ژهيـ و فيـ تخف يو كشـور  ييورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجو يبرا -2 .شود يداده م يا ژهيو فيتخف مساليممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر ن انيبه دانشجو -1
  .للالم نيجنب خوابگاه دانشگاه ب ،انينوروز ابانيخ ،)ره(ينيخم  ر امامبلوا ،نيقزو: آدرس -4 .باشد به تهران و كرج همه روزه فراهم مي مؤسسهاز محل  سرويس اياب و ذهاب -3 .شود يم

  www.raja.ac.ir: سايت اينترنتي     0281-3677105 : فاكس     3677101-10: تلفن      341451177: يپست صندوق
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن - 135

  0192-4235561-3: تلفن     .318پالك، )مخابرات( خيابان شهيد پورتقي ،تنكابن :آدرس -2. دباش ويژه خواهران ميمؤسسه داراي امكانات خوابگاه خودگردان  -1
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  ها پيوست 189صفحه   هاپيوست
  

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان - 136
خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخـش   -2. شود اجرا مي اًهاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حفظ و ارتقاء آموزشي دقيق نامه كليه مقررات و آيين -1

منـد   از تخفيف ويـژه بهـره   مؤسسهدانشجويان ممتاز براساس مقررات و مصوبات داخلي  -4. يابد با همكاري بخش خصوصي تخصيص مي ،حد مقدورات اي در غذاي يارانه -3. باشد خصوصي مهيا مي
اي دريافـت   هاي اول تا سوم را كسب نماينـد جـوايز ويـژه    سسات آموزش عالي كشور مقامؤها و م ه در طول مدت تحصيل در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي دانشگاهدانشجوياني ك -5. خواهند شد
  0241-5260172: دورنگار    5257757 – 5254441: تلفن    .كوروش مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان: آدرس -6. خواهند نمود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري - 137
  .گردند در اين مؤسسه خوابگاه بصورت خودگردان بوده و داوطلبان جهت استفاده از خوابگاه با شرايط مطلوب معرفي مي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ساريان ـ ساري - 138
ي بصـورت خـودگردان   يدانشجويان به خوابگـاه دانشـجو   -2. داده خواهد شد اي در شهريه ترم بعد سس تخفيف ويژهؤرشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت م هر دانشجويان ممتاز دربه  -1

سسـه ارائـه   ؤي در سـلف سـرويس م  يدانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجو به -4. به دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه وام تحصيلي پرداخت خواهد شد -3. شد معرفي خواهند
  0151-3823001-4و  3823042: تلفن  48175-1384: صندوق پستي.  روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، ساري: آدرس -6. باشد سرويس اياب و ذهاب شهري مهيا مي -5. گردد مي

 :اعي سبز ـ آملمؤسسه آموزش عالي غيرانتف - 139
درصـد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد تخفيـف داده        10و  20، 30 هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيـب  به دانشجويان رتبه -2 .باشد هاي خودگردان براي دانشجويان دختر مي اين مؤسسه داراي خوابگاه -1

فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت مؤسـس از تخفيـف    -هاي علمي دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3 .شود مي
ميـدان عالمـه ميرحيـدر آملـي،      ،لآم: آدرس -5 .مند خواهند شد فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي، از تسهيالت ويژه بهره -4 .مند خواهند شد بهره

  www.sabz.ac.ir: نشاني اينترنتي   0121-327291  :دورنگار     3272222-3273801-8  :تلفن   647: صندوق پستي  .بلوار شهيد منفردنياكي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سجاد ـ مشهد - 140

مؤسسه در امر اسكان  همچنين ستاد اسكان. هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد براي ورودي هاي خالي آن، كه ظرفيت) نفر 200با ظرفيت (اين مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران  -1
  www.sadjad.ac.ir: ترنتينشاني اين   0511-6029000 :تلفن  91881-48848: كد پستي   .62آل احمد، جالل آل احمد  مشهد، بلوار جالل: نشاني -2. ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد - 141
مشـهد، بلـوار   : نشاني -2. باشد ميكاربردي كنترل، آناليز عددي، معادالت ديفرانسيل، رياضي فيزيك و آناليز تابعي  :هاي مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايشكاربردي  رشته رياضياين مؤسسه در  -1

  www.salman.ac.ir: نشاني اينترنتي    0511-8650370-1 :تلفن         91976-73499: كد پستي        .2ابتداي بلوار الدن، نبش خضرايي منش آباد،  وكيل
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سناباد ـ چناران - 142

 هاي اول تا سـوم  تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه -3 .ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام شهريه بر اساس -2 .مجرب دانشگاه منتخب استان خراسان رضوي استفاده از اساتيد -1
  www.sanabad.ac.ir: اينترنتينشاني    .استقالل، پشت ساختمان بخشداري گلبهار، خيابان استان خراسان رضوي، شهرستان چناران، شهر جديد: نشاني -4 .هر نيمسال تحصيلي

    09153114353  - 09155114117  - 09155114026  - 09155191060: تلفن
 :ـ گنبد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شمس - 143

 0172-3349640 :تلفن.     ضلع شرقي درياچه مصنوعي ،بلوار شادي، گنبد: آدرس
 :ـ قماب دانش عالي غيرانتفاعي شهمؤسسه آموزش  - 144

، قم، شـهر پرديسـان،   2ساختمان شماره *    0251-2855213: دورنگار     2858111-6: تلفن.   ، جنب اداره دارايي13و  11، قم، بلوار الغدير، بعد از پمپ بنزين، بين كوچه 1ساختمان شماره : آدرس
 www.shdu.irو   www.shahabdanesh.ac.ir: نشاني اينترنتي    0251-2808680-4: تلفن).       شگاه پيام نورخيابان دان(متري شهروند با بلوار امامت  50تقاطع 

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان - 145
عنوان حجاب برتـر همـواره بـا      استفاده از چادر به -2. هاي زننده براي تمام دانشجويان الزامي است ها و پوشش رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس -1

 .نمايـد  يان نيازمند در صورت تأمين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مياين مؤسسه به دانشجو -3 .مانتو و مقنعه اسالمي براي خواهران دانشجو كامالً الزامي است
مسـال اول و  هـا بـراي ني   اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگـاه . خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين گرديده است -4

  .شـود  نظـر گرفتـه مـي    دهـي بـه دانشـجويان در    هاي اياب و ذهاب جهـت سـرويس   صورت تأمين امكانات الزم، سرويس در باشد و هاي غذاخوري مي اين مؤسسه داراي سالن -5 .دوم ضروري است
  0311-6502820-4 :تلفن   .بلوار قائم جنوبي ،شهر سپاهان، اصفهان: آدرس -6

 :غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان مؤسسه آموزش عالي - 146
  .رديگ يتعلق م هيشهر فينفرات برتر هر رشته تخف به -2 .در قبال خوابگاه ندارد يسسه تعهدؤم -1

 :ـ تهران) صدرا(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين - 147
هاي دانشجويي طبـق ضـوابط وزارت علـوم،     دانشجويان از كمك هزينه تحصيلي و وام -2. باشد الزامي ميرعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان  -1

مكانـات  ا -5 .شـود  در صورت انصراف و انتقال خسـارت محاسـبه و دريافـت مـي     -4. شود نام و انتخاب واحد هر ترم نقداً دريافت مي شهريه در زمان ثبت -3. تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود
هزينـه اردوهـاي علمـي و تفريحـي و مـواد مصـرفي و اسـتهالك تجهيـزات          -7 .گـردد  هاي حل تمرين و خدمات اضافي و جانبي تحصيلي دريافـت مـي   مبلغ كالس -6. باشد خوابگاهي فراهم نمي

ها در سـايت   براي كسب اطالعات بيشتر حتماً به بروشورها و اطالعيه -9 .گردد نام اينترنتي دريافت مي يك و نيم درصد شهريه بابت ثبت -8. باشد آزمايشگاهي، كارگاهي و عملي به عهده دانشجو مي
  .مراجعه نمائيد www.Sadra.ac.ir :مؤسسه به آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي مازندران ـ بابل - 148
نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه  -2. خواهد داد دگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكانسسه طرح خوؤم دانشجويان با همكاري -1

  .سسه بهره مند خواهند شدؤم معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اينفرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي  -3. برخوردار خواهند شد) شهريه ثابت درصد 15و  20، 25به ترتيب (دانشجويي  شهريه
  www.mit.ac.ir   : تينشاني اينترن    0111-2163219: دورنگار   2163218-2163217-2163216-2163215: تلفن.    موسسه پرديس، جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر ، بابل: آدرس -4

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري ـ بابل - 149
به دانشجويان كارشناسي ارشد وام و امكانات ارائـه شـده صـندوق رفـاه      -3. گيرد به دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان تعلق مي -2. باشد داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي مي مؤسسهاين  -1

   www.tabari.ac.ir:   آدرس وب سايت    0111-2208951-3: تلفن    47139-75689: كدپستي  .9، كوچه سرداران خيابان شيخ طبرسيميدان كشوري، بابل، : آدرس -4. تعلق خواهد گرفت
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان - 150

  www.sufi.ac.ir  :نشاني اينترنتي     1547-45195: صندوق پستي    .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجان: آدرس
 :گرمسارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عالالدوله سمناني ـ  - 151

 يها مربوط به رشته ياختصاص يها و كارگاه شگاهيمؤسسه از آزما -3 .شود يداده م هيشهر فيممتاز تخف انيبه دانشجو -2 .شده است ينيب شيلعكس پاو ذهاب از تهران به گرمسار و ب ابيا لهيوس -1
 انيمؤسسه جهت اسـكان دانشـجو   -6 .صندوق رفاه برخوردار خواهند بود ياز سو هيوام شهر زا انيدانشجو -5 .شود يداده م يا ارانهيگرم  ينوبت غذا كي انيبه دانشجو -4 .برخوردار است يليتحص

   www.asihe.ac.ir: نشاني اينترنتي   0232-4533924-7 :تلفن  . آباد يحاج، گرمسار :آدرس -7. باشد يبرخوردار م ييخواهر و برادر از خوابگاه دانشجو
 :جعفري ـ رفسنجانعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 152

 دوم و سوم را كسب كننـد بـه ترتيـب از    ترم رتبه اول، دانشجوياني كه در هر -2 .شوند درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي 30از ، باشد 17دوره كارشناسي آنان باالتر از  دانشجوياني كه معدل -1
  .جنب شهرك نفت يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، :آدرس -4. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند از دانشجويان مي -3 .شوند تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي درصد 15و  25، 35

  www.aj.ac.ir: نشاني اينترنتي     134 :صندوق پستي    0391-3230776 :دورنگار    3234863-8 :تلفن
 :دهخدا ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 153

ـ   نيو همچنـ  يو فنـاور  قاتيتحق ،مصوب وزارت علوم يها نامه نيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2 .است يالزام انيدانشجو هيكل يبرا يشئونات اسالم تيرعا -1 مؤسسـه را   يضـوابط داخل
 ييچنانچه دانشـجو  -5 .ندارد ييمؤسسه برنامه انتقال و جابجا نيا -4 .خواهد شد ائهار ژهيو فيتخف ،رشته ممتاز در هر انيمؤسسه به دانشجو يمصوب شورا يبر اساس ضوابط داخل -3 .دينما تيرعا

 قيـ از طر انيدانشـجو  ازيـ مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است امـا برحسـب ن   -6 .متعلقه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد يها نهيهز هيمؤسسه انصراف دهد متعهد است كل نيدر ا لياز تحص ليدل به هر
مؤسسـه از   -8 .تعلق خواهـد گرفـت   يليوام تحص طيحائز شرا نايوام از طرف وزارت متبوع به دانشجو صيدر صورت تخص -7 .را حل نموده است انيمشكل سكونت دانشجو دگردانخو يها خوابگاه

همه روزه ) هاي مربوط بعهده دانشجو پرداخت هزينه( انيدانشجو ژهيوو ذهاب  ابيا سيسرو -9 .نموده است ايمه انيدانشجو يدر مقاطع باالتر را برا ليامكان تحص يآمادگ يها دوره يبرگزار قيطر
ثابـت   هيشـهر  فياز تخف حائز رتبه اول شوند، ياستان اي يدر سطح مل يو ورزش يهنر ،يفرهنگ ،يعلم يها رقابت ايكه در مسابقات  يانيدانشجو -10 .است ايبالعكس مهاز تهران و كرج به مؤسسه و 

   www.adi.ac.ir:نشاني اينترنتي     0281-3692391-2 :دبيرخانهتلفن   ).  عج(وليعصر يابانخ، پيروزي يابانخ، ايران يابانخ، ميدان جانبازان، قزوين :آدرس -11 .شوند يبرخوردار م
 :ض كاشاني ـ كاشانيفعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 154

تأمين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونـت   -2. رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خواهران الزامي است -1
.   تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شـرايط از تـرم دوم بـراي سـه تـرم تحصـيلي       -5. شود اين مؤسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي -3. دانشجويي

  .      مراجعه نمايند www.feiz.ac.irداوطلبان براي اطالعات بيشتر به آدرس *      0361-5431075: دورنگار    5431070: تلفن
 :ـ نور )ره(عالمه محدث نوري غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 155

هاي الزم را  همچنين امور دانشجويي مؤسسه مشاوره. باشد مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به تعداد محدود مي -2. اين مؤسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي است -1
پرداخـت شـهريه    دانشـجويان بـراي   -4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخـوردار خواهنـد بـود    -3 .هاي محترم دانشجويان در تهيه مسكن استيجاري در سطح شهرستان خواهد داد به خانواده

 ،هللا نوريا شيخ فضل يابانخ ،نورمازندران، شهرستان : آدرس -5. استفاده نمايند) در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه( فناوري توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و مي
   www.mohaddes.ac.ir :نشاني اينترنتي   0122-6210490: دورنگار    6211860-4: تلفن     46418-59558 :كدپستي    46415-451 :صندوق پستي.     ابتداي جاده چمستان

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان ـ بابل - 156
خـواهران دانشـجو    -2. اسـتفاده نماينـد  ) در صورت تأمين بودجه از طرف صـندوق رفـاه  (توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ميشهريه  دانشجويان براي پرداخت -1

     .، نبش خيابان دانشگاه)بابلسر -بابل (مازندران، بابل، اميركال، كمربندي : آدرس -3. مند شوند توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت مؤسسه بهره مي
  www.aryan.ac.ir: نشاني اينترنتي    0111-3254000: دورنگار)   خط 8( 3255000: تلفن
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 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غزالي ـ قزوين - 157
  .سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران -4. در روزسرو يك وعده غذاي گرم  -3 .اعطاي وام دانشجويي -2. هاي خودگردان تحت نظارت موسسه معرفي دانشجويان به خوابگاه -1
  www.ghazali.ac.ir :نشاني اينترنتي   0281-3790291-2 :تلفن     .هاي تعاوني شيشه جنب ساختمان ،فلكه هما، مينودر ،قزوين :آدرس -5

 :الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غيرانتفاعي غياثمؤسسه آموزش عالي  - 158
 دانشجوياني كـه در مسـابقات علمـي حـائز رتبـه شـوند از تخفيـف ويـژه         -2. بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امنا در هر نيمسال تخفيف ويژه ارائه خواهد شد) اول تا سوم(ممتاز به دانشجويان  -1

هاي علمي دانشجويي آمار، بـرق و   انجمن -4. اند دانشجويان ممتاز و ارتباط با صنعت داير شدهسازي جهت فعاليتهاي  هاي پژوهشي شبكه، نرم افزار، رباتيك و شبيه آزمايشگاه -3. برخوردار خواهند شد
  .شـركت در مسـابقات كشـوري فعـال اسـت      و تيم رباتيك و تيم خودروهاي الكتريكي مؤسسه جهت ACM اي مشغولند و تيم رايانه مخابرات و كامپيوتر جهت ارتقا سطح كيفي دانشجويان به فعاليت

افـزاري مخـابرات، الكترونيـك، بـرق و      هاي سـخت  كليه كارگاه -7. توانند به صورت رايگان از اينترنت استفاده كنند دانشجويان مي -6. اي در اختيار دانشجويان قرار دارد هار گرم به صورت يارانهنا -5
) سـازه (و رياضي كاربردي، آمار رياضي، علوم كامپيوتر، مهندسـي عمـران   ) مخابرات و الكترونيك(هاي برق  در رشتهاندازي دوره كارشناسي ارشد  با توجه به راه -8. باشند كامپيوتر به طور فعال داير مي

  .آبيك، ميدان مادر، بلوار شهداي بحرين: نشاني -9. كند نامه مربوطه فراهم مي اساس آئين ها بر مؤسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته
  www.ghiasodin.ir : نشاني اينترنتي    0282-2881200-10و  2898511-14: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد - 159
اما در خصوص تهيه مسـكن دانشـجويان   باشد  اين مؤسسه داراي خوابگاه نمي -2. د شدنمند خواه مابين بنياد شهيد با اين مؤسسه بهره فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر، از قرارداد في -1

در صورت اعطاي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان واجد شرايط وام كمك  -4. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود -3 .همكاري الزم را با آنان بعمل خواهد آورد
  .30شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :آدرس -6. رشته، در يك سال تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتبه دانشحويان ممتاز هر  -5 .شهريه تعلق خواهد گرفت

  www.ferdows.ac.ir :نشاني اينترنتي     0511-7264134 :دورنگار     7269745و  7291114: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي قشم - 160

  .باشد قابل رؤيت مي  www.Qeshm.ac.ir : اينترنتي مؤسسه به نشاني گاهيپادر موارد  ريو ساتوضيحات مربوط به شهريه 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار - 161

خيابـان جانبـازان    ،الدين اسدآبادي سيدجمالخيابان ، خرمدره، استان زنجان: در خرمدره مؤسسهآدرس  * 0282-2225882: تلفن  . بلوار سهروردي ،شهر صنعتي البرزقزوين، : در قزوين مؤسسهآدرس 
  021-88500970-3: تلفن  .11پالك  ،دوازدهمخيابان  ،)بخارست(خيابان احمد قصير  ،ميدان آرژانتين ،تهران :آدرس دفتر مركزي*  0242-5526550 و 60: تلفن  . كوچه هشتم ،شرقي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كرمان - 162
سه راه سيلو، بعد از چهارراه بازرگاني، نرسيده به جـاده جوپـار، سـمت راسـت،      ،كرمان: آدرس -4. مورد تأييدهاي  خوابگاه هبدانشجويان معرفي  -3. سرويس دانشجويي -2. اعطاي وام دانشجويي -1

  www.kermanihe.ac.ir :اينترنتي نشاني      0341-2140224 :تلفن   . شهرك دانشگاهي صادقيه
 :الملك ـ نوشهر مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كمال  - 163

  .باشــد خوابگــاه ويــژه خــواهران همــراه بــا تمــامي امكانــات الزم بــه صــورت خــودگردان و زيــر نظــر مؤسســه دايــر مــي  -2. تــرم تخفيــف ويــژه داده خواهــد شــد بــه دانشــجويان برتــر هــر -1
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 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 191صفحه   هاپيوست
  

   :شرايط خاص  عالي داراي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  هاي ارگان  شرايط و ضوابط اختصاصي) ح
    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  يها ارگان  تحصيلي  هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ح-1
  دفترچـه  در  منـدرج   تحصـيلي   هـاي  كد رشـته از   يك ، در هر خاصشرايط   داراي  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاهيا  و ها ارگان ها يا ها يا سازمان وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان -1

  آزمون 2  و شماره 1  شماره  راهنماي  هاي در دفترچه  مندرج  و اختصاصي  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 واجد1392 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 رشتهاز   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  زا  پـس   شـود كـه   مـي   ها توصيه رشته  اينگونه  انتخاب  مند به عالقه  امتحاني  هاي از كد رشته  يك هر  داوطلبان  و به  است  شده  اعالم ذيالً  داوطلبان  اطالع  براي
  پـذيرش   و وجود ظرفيت  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 2حداكثر   انتخاب  به  مربوط، نسبت  امتحاني  در رشته  شرايط خاص  و داراي  بورسيه  دانشجوي
  ابانتخـ   در فـرم   عالقـه   تقدم  ترتيب  به  امتحاني  از رشته  انتخابي  هاي كد رشتهساير   همراه  را به) مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي محل  يا رشته  محل  كد رشتهو 

 .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 رشتهدو   حداكثر براي  واجد شرايط بودن  صورت در  باشد كه  داشته  بايد توجه  داوطلب هر -2-3
 .شدخواهد   معرفينمره الزم  حد نصاببه شرط كسب   بورسيه يا و  شرايط خاص  داراي  هاي محل  يا رشته  محل  كد رشته  لزوم

دو  در هـر   ، چنانچه دريافتياوليه   كارنامه  به  اند و با توجه نموده  شركت  امتحاني  رشته كددر دو  1  شماره  راهنماي  دفترچه  مندرجات  به  با توجه  كه  از داوطلباني  دسته  آن -3-3
  كـد رشـته   2حـداكثر    انتخاب  مجاز به اً، منحصر فوق 2در 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
پـذيرش دارنـد از    خـودگردان  پـرديس ، دانشگاه شاهد و همچنين آن دسته از مؤسساتي كه به روش مجازي يـا  )ع(هاي امام صادق هاي تحصيلي دانشگاه انتخاب كد محل: تبصره

  .باشد شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي
   شرايط خاص  و داراي  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 رشتهاز   يك در هر -1

  گانشد معرفي  اسامي  فهرستاطالعيه سازمان در رابطه با زمان اعالم ، )مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي از كد رشته  يك در هر  امتحاني  نمرات  به  مربوط، با توجه
و  30/2/1392دوشـنبه مـورخ    هـاي روزپيـك سـنجش   و در   اسـتخراج   گـزينش   و ديگـر مراحـل    ، معاينه در مصاحبه  منظور شركت  به  ها تا چند برابر ظرفيت رشته  در اينگونه

  . خواهد شد  اعالمهمچنين از طريق سايت اينترنتي اين سازمان و  6/3/1392
  مختلـف   مراحـل   انجـام   شود بـراي  منتشر مي  آنان  فهرست  همراه  به  كه  زماني  برنامه  بر اساس  است  الزم  شرايط خاص  داراي و  بورسيه  هاي رشتهكد 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  بورس  يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  به  گزينش
  .خواهد شد  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 انارگ و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط) ح-3
  :ياسالم  و انقالب)  س( خميني  امام  پژوهشكده  - 1

نيـاز بـه    كمبود و پـيش گذرانيدن واحدهاي ) 1: سن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشندداوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالوه بر ح
داوطلبـان  : امتيازات* . ن در مصاحبه علمي و عمومي پژوهشكدهه شدپذيرفت) 2. تحصيلي وي شود  باشد و شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت  تشخيص پژوهشكده الزامي مي

وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري خواهـد     ميزان پرداخت) 1: در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار خواهند بود
كمك هزينه تحصـيلي بـه    )3. باشد  شهريور، خوابگاه مجردي تعطيل مي 15تير تا  15از (دوره روزانه، خوابگاه در نظر گرفته شده است ) پسر و دختر(براي كليه دانشجويان مجرد ) 2. بود
فقـه  ) 1 :رشته فقه و مباني حقوق اسـالمي  )الف: ها به شرح زير خواهد بود مواد مصاحبه مذكور براي هر يك از رشته* . گيرد غير شاغل تعلق مي) دوره روزانه(نشجويان مجرد و متأهل دا

زندگينامـه و سـلوك    ) 2 .عرفـان و فلسـفه  ) 1 :رشـته عرفـان اسـالمي    )ب. قواعـد فقـه  ) 4 .عربـي در حـد شـرح ابـن عقيـل     ) 3 .اصول فقه در حد اصول فقه مظفر) 2 .در حد شرح لمعه
تـاريخ  ) 1 :انديشـه سياسـي در اسـالم    )ج  .)س(خمينـي  آثار عرفاني امام) 4 .)قرائت صحيح از متن و درك مطلب(زبان عربي و انگليسي درحد استفاده از متون علمي ) 3 .)س(خميني امام

شناسـي سياسـي و    جامعه) 1 :شناسي انقالب جامعه )د .انديشه سياسي در اسالم و ايران) 4 .انديشه سياسي غرب) 3 .متدولوژي و روش تحقيق) 2 .تحوالت سياسي اجتماعي ايران معاصر
تاريخ اسالم با تأكيد ) 1 :يخ انقالب اسالميتار)  ه  .)س(خميني اجتماعي امام ـ زندگينامه انديشه سياسي) 3 .ها و تحوالت سياسي و اجتماعي ايران معاصر جريان) 2 .جامعه شناسي انقالب

  .مباني علم تاريخ) 3 .تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقالب اسالمي) 2 .بر مسائل ايران
  : علوم شناختي ـ تهرانغيرانتفاعي پژوهشكده  - 2
عالوه بـر حسـن    رشتهش دانشجويان اين  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   معرفي قبولي در آزمون زبان انگليسي تخصصي و آزمون استعداد و مصاحبه، از بينشامل شهرت به تقوي، ايمان، رعايت شئونات اخالقي و اسالمي، عالقه به امور پژوهشي، 
  .باشد برابر ظرفيت مي

 :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -3
 تخصصـي دروس : علمي رشته مجموعـه تـاريخ، مطالعـات تـاريخ تشـيع      مواد مصاحبه(انجام مصاحبه علمي  -2. باشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

  ).هاي دروس كارشناسي رشته اقتصاد در حد سر فصل: رشته مجموعه علوم اقتصادي، اقتصاد اسالميتاريخ و مواد مصاحبه علمي كارشناسي رشته 
 :يي ايرانپژوهشگاه فضا - 4
 ياست كه در زمان مصـاحبه موافقـت كتبـ    يمرتبط داشته باشند و در صورت اشتغال ضرور يسابقه صنعتداراي  ستيبا يممهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي رشته  انيمتقاض -1

مصـاحبه   يبـرا  تيـ برابـر ظرف  دوكدرشـته تـا    نيا انيمتقاض -3. رديگ يمرد صورت م انيمتقاض نيدانشجو صرفاً از ب رشيپذ -2. نديكسب نما ليبر ادامه تحص يسازمان مربوطه را مبن
 صيو بـه تشـخ   يدوره كارشناسـ  يليبه تناسب رشته تحص شدگان رفتهيپذ -4. ديخواهند گرد نييبر اساس نمره آزمون و مصاحبه تع يينها شدگان رفتهيدعوت خواهند شد و پذ ياختصاص

  .خوابگاه ندارد نيدر قبال تأم يتعهد چگونهيپژوهشگاه هوافضا ه -5. خواهند بود ازين شيپ يمربوطه موظف به گذراندن واحدها يگروه آموزش
  ):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 .انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از -2. تحصيل ممانعت بعمل خواهدآمد

  .توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند دانشجويان مي -5. ارائه نامه بالمانع از تحصيل براي شاغلين رسمي -4. نظام وظيفه
  كه  دانشجوياني -3. دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد -2 .شيآموز  شوراي  تشخيص  بهو جبراني نياز  پيش  واحدهاي  گذراندن -1: شرايط اختصاصي) ب

حصيل در اين دانشكده انصراف دهـد، موظـف و   چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه ت -4. باشند مي  معافترم بعد    شهريهكل % 20 باشد از باالتر يا) 5/19(  بعد آنان  به اول  ترم معدل
دانشكده شعبه  -6. هران هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه و امكانات آن براي دانشجو ندارده تدانشكده شعب -5. هاي ثابت چهار ترم را پرداخت نمايد متعهد است كليه شهريه

تمامي دانشجويان دانشكده در شعبه  -7. نمايد در زمينه تسهيالت خوابگاهي همكاري ميفقط براي خواهران دانشجو د و هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارقم 
  .باشد مي   در مصاحبه  موفقيتشرط ورود به دانشكده،  -8. شوند مند مي دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهره

  : اطالعات  نشكدهدا - 6
احراز صالحيت برابر ضوابط گزينش وزارت  -3. و نظام جمهوري اسالمي تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه  -2. تدين به دين مبين اسالم -1

حداكثر سن  -6. اي باشند سازمان يا وزارتخانه داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به -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 مي 31/6/1392سال تمام تا مورخ  27داوطلبان 

د خوابگاه تهيه نموده و تسهيالت اياب دانشكده براي دانشجويان مجر -9. صورتي كه غيبت سربازي نداشته باشند نيازي به ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند
بـه دانشـجويان پـس از اتمـام      -11). سـاعت تحصـيل 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 دانشـكده بـا كليـه داوطلبـاني كـه        -12. گردد علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي رت ارشد مورد تأييد وزا تحصيالت و انجام تعهدات، گواهينامه كارشناسي 
ن شاغلين شدگا رسيدن تعداد قبول حد 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 دانشكده روابط بين -7
  .ها و نهادهاي دولتي عدم اشتغال در سازمان -2 .باشد سال مي 35حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 192صفحه   هاپيوست
  

  :دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران -8
شود كه در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صداوسـيما بـه ميـزان دو     در شروع تحصيل متعهد ميداوطلب  -2 .داوطلب بايد مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد -1

در صورت موافقت سازمان با انجام تعهد خدمت : تبصره .كند، مشغول به انجام خدمت شود آموختگي در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي برابر مدت تحصيل بالفاصله پس از دانش
 ايـران در   اسـالمي   جمهـوري   سال تمام و توضيح آنكه كاركنان رسمي سازمان صداوسـيماي  30سن  حداكثر -3 .لبان مشمول خدمت وظيفه امريه برابر ضوابط اخذ خواهد شدبراي داوط

و همچنـين گـزينش سـازمان صداوسـيماي     ) عمـومي تخصصي و (موفقيت در مصاحبه حضوري  -4 .توانند در آزمون شركت نمايند سال سنوات خدمت، مي 12ماندن حداقل  صورت باقي
  اسـالمي   جمهـوري   جانبازان عزيز باتوجه به ضوابط مربوط و شرايط خاص سازمان صداوسيماي(برخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان  -5 .جمهوري اسالمي ايران
دانشـجويان در طـول تحصـيل از كمـك هزينـه تحصـيلي        -7 .و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هستند ها دورهپذيرفته شدگان ملزم به گذرانده  -6. )ايران انتخاب خواهند شد

ادامـه تحصـيل در مقـاطع بـاالتر بـراي       -8 .پرداخـت خواهـد شـد    كمك هزينه تحصيلي، هديه ازدواج و كمك هزينـه پايـان نامـه برابـر قـوانين سـازمان      : تبصره .مند خواهند بود بهره
داوطلبان رسمي و پيمـاني شـاغل در سـاير     -9 .باشد شوند منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي سازمان مي آموختگاني كه به سازمان جهت انجام تعهد خدمت معرفي مي دانش

توانند مطابق قراردادي كـه بـين دانشـگاه صداوسـيما و سـازمان       توانند در آزمون شركت و در صورت قبولي نهايي مي هاي دولتي در صورت ارائه مجوز كتبي از سازمان متبوع مي سازمان
  .گردد، در اين دوره مشغول به تحصيل شوند متبوع ايشان منعقد مي

  :دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ قــم - 9
درصد از مجموع پذيرفته شدگان از ميان داوطلباني كـه   30( .باشند حوزوي مي 2حوزوي يا داراي مدرك سطح  9قم از ميان طالب داراي اتمام پايه  -متقاضيان دانشكده صدا و سيما -1

دانشكده به هـيچ  اين  -4 .پذيرد پذيرش نهايي داوطلبان از طريق مصاحبه صورت مي -3 .سال تمام مي باشد 30حداكثر سن  -2 .)شوند شرايط حوزوي را دارا نيستند گزينش و جذب مي
دانشـكده نبايـد در اسـتخدام رسـمي،     اين با توجه به امكان تعهد دو برابر مدت تحصيل براي پذيرفته شدگان، متقاضيان  -5 .پذيرفته شدگان خود را ندارد وجه امكان تامين خوابگاه براي

هاي سازمان صدا و  دانشكده متناسب با سياستاين قاضيان التحصيالن دانشكده، مت با توجه به امكان به كارگيري فارغ -6 .هيچ نهاد، سازمان يا ارگان دولتي و غيردولتي باشند.. .پيماني و
اطالعـات   -8 .به پذيرفته شدگان نهايي كمك هزينه آموزشـي تعلـق خواهـد گرفـت     -7 .سيماي جمهوري اسالمي بر حسب نياز بايد آمادگي خدمت در هر نقطه از كشور را داشته باشند

  .موجود است www.qiu.ir :بيشتر در پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني
 :حديث گاه غيرانتفاعي قرآن ودانش - 10

ضـوابط و  امـل  رعايـت ك  -3. گـروه آموزشـي مربـوط   سـوي  از ارائـه شـده   نياز و جبرانـي   گذراندن دروس پيش -2 .دانشكدهعمومي و علمي موفقيت در مصاحبه  -1 :شرايط اختصاصي
  .مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي خدمات جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -4 .هاي داخلي دانشكده دستورالعمل

 شـدگان از كتابخانـة   پذيرفتـه  -2 .گردد شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي داده در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص -1 :امكانات و مزايا
رتبـة كـل   ( ام آزمـون ورودي تحصـيالت تكميلـي    نفرات اول تا سـي  -3 .طبق ضوابط دانشگاه برخوردار خواهند بود) خودگردان(تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و خوابگاه 

نامة دانشگاه از تخفيف در شهريه  طبق آيين) در طول سنوات مجاز( هر سالدانشجويان برتر در  -4 .معاف خواهند بود) نيمسال 4( ، از پرداخت شهريه در طول دوره)داوطلب بدون سهميه
  .برخودار خواهند شد
به اضافة منابع ديگري كه توسـط   .خواهد بود) 1112، 1111(مواد و منابع مصاحبة علمي همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي در كد رشته امتحاني مربوط  :مواد مصاحبه ورودي

  .اعالم خواهد شد www.Qom.hadith.ac.irيا   www.hadith.ac.ir :تعيين خواهد شد، متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانيها  گروه
  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي(اصفهان ) ع(و عترت ه معارف قرآنكددانش -11
محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران به صـورت مجـزا    -2. التزام عملي داشته باشند دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و داوطلبان الزم است به -1

 دهبا توجه به هدف اين دانشكده در تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين، استفا -3. ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان الزامي است نامه مقررات، آيين باشد و رعايت مي
دانشـجويان خـواهر    بـراي كليـه  ) كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايـش  چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،(از حجاب برتر 

شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از  داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر -4. مددر هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آ نام يا ادامه تحصيل آنان الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت
سالمت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدرت تكلم،  كليه داوطلبان بايد از -5. گردد هاي برادران روزهاي پاياني هفته برگزار مي كالس ضمناً. باشند هاي مروج فرهنگ بيگانه مي لباس

ضمناً كليه دانشجويان موظفند . نمايد مؤسسات آموزش عالي موافقت نمي ها و هاين دانشكده با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگا -6. باشند ائي كامل برخورداربينائي و شنو
 شود و تحصيل در اين دانشكده براساس تجربيات و و مصاحبه انجام مي آزمون علمي پذيرش دانشجو در اين دانشكده براساس -7. تعيين شده توسط دانشكده را بگذرانند نياز دروس پيش

تحقيقـات و   التحصيالن، مدرك رسـمي مـورد تأييـد وزارت علـوم،     باشد و به فارغ و فناوري مي دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات
غيربـومي از خوابگـاه    دانشـجويان  -9. رفاه، به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهـد گرفـت   تخصيص وام دانشجوئي از طرف صندوقدر صورت  -8. شود فنّاوري اعطا مي

دمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، خ براي برادران پذيرفته شده كه از نظر -10. وعده غذاي دانشجوئي استفاده نمايند توانند از يك استفاده نموده و دانشجويان مي) منزل استيجاري(
باشـند الزم   كه واجد شرايط و ضـوابط فـوق نمـي    داوطلباني -11. شوند اند ترخيص مي حال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در

هيچگونـه   )ع(تحصيل، دانشكده معـارف قـرآن و عتـرت    صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع ازخودداري نمايند در غير اين  هاي اين دانشكده است از انتخاب رشته
ابتـداي خيابـان شـهيدان     ،بزرگراه شهيد خـرازي ، اصفهان توانند به ساختمان مركزي دانشكده واقع در عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي -12. مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفت

  .دنتماس حاصل نماي) 105داخلي ( 0311-3372020: شماره تلفن مراجعه يا با www.icqt.ac.ir :و پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني) ع(و عترت دانشكده معارف قرآن ،بيغر
 ): غيردولتي ـ غيرانتفاعي(مذاهب ـ قــم  گاه اديان ودانش - 12

دانشگاه غيرانتفاعي 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 مراجعه نمايند

  ):ع(امام صادق  دانشگاه - 13
هاي مديريت آموزشي، معارف اسالمي و  در رشته) 1392-93(اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال تحصيلي  بر اساس) ع(دانشگاه امام صادق )الف

   .پذيرد شرايط ذيل دانشجو مي بر اساس، منحصراً از جنس زن و )در مقطع كارشناسي ارشد( گرايش حقوق خانواده -حقوق
شـرايط عمـومي آزمـون    كسـب   سال تحصيلي جـاري الزم اسـت عـالوه بـر    در پرديس خواهران، ) 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 نام  ثبت -4. داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي -3. واليت فقيه التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و -2. تدين به دين مبين اسالم -1

انتخـاب  سازمان سنجش آموزش كشـور  در آزمون كارشناسي ارشد شدگان  پذيرفتهاز بين ) ع(هاي دانشگاه امام صادق با توجه به اينكه داوطلبان رشته: توضيح* 1392ارشد ناپيوسته سال 
نام نموده و شماره پرونده آزمون كارشناسي  نيز ثبت) ع(در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق 1392آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در مي

وطلبان در صـورت پذيرفتـه شـدن، از امتيـازات دريافـت وام دانشـجويي طبـق روال و        الزم به ذكر است كه دا. درج نمايند) ع(نام دانشگاه امام صادق در برگ درخواست ثبتخود را ارشد 
  .گيرد ، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق ميهمصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار بود

، رشته معارف اسـالمي  )1117امتحاني  كد رشته( 1مجموعه علوم تربيتي ) 4گرايش (در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً -1: نام نحوه ثبت) ج
 كدرشـته انتخـاب   تواننـد بـر اسـاس مـوارد ذيـل نسـبت بـه        اند، مي شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده) 1126امتحاني  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 رشتهشود كه انتخاب  متذكر مي .اقدام نمايند) ع(هاي دانشگاه امام صادق محل
بايست نسبت به  نجام خواهد شد و داوطلبان ضمن مراجعه به اين سايت ميا www.isuw.ac.ir :اينترنتي به آدرسنام  از روش ثبتمنحصراً  ،پرديس خواهران) ع(دانشگاه امام صادق

  .آورد نام از داوطلبان را بعمل مي خردادماه ثبت 16نام 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 ريال هشتادو  يكصد(ريال  000/180پرداخت مبلغ  -1 :نام مدارك الزم براي ثبت) د

تصـوير بـرگ    -5. 1392سـال   كارنامه نتايج اوليه آزمـون كارشناسـي ارشـد    تصوير -5. يك برگ فتوكپي شناسنامه -3. رنگي 3×4دو قطعه عكس  -2). در كليه شعب بانك ملي ايران
بايسـت   داوطلبـان مـي  . باشـد  ذكر شده، امكان پـذير مـي  ذيل )  ه(ارسال مدارك فوق صرفا با پست سفارشي به آدرسي كه در بند : توجه. * انتخاب رشته اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد

نام و پـذيرش دانشـگاه تشـخيص     اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله :1بصره ت .ارسال نمايندبه آدرس اين واحد دانشگاهي  15/3/92مدارك فوق را حداكثر تا تاريخ 
 :3تبصره  .پرديس خواهران خواهد بـود ) ع(صادقدانشگاه امام در تهران شدگان،  محل تحصيل پذيرفته :2تبصره  .آيد داده شود از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل مي

  .نام پس از پرداخت مسترد نحواهد شد هزينه ثبت
 مديريت آموزشي سازمان سنجش آموزش كشـور 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. آزمون شفاهي را كسب نمايند مورد نياز در آزمون مذكور و لذا داوطلبان الزم است امتياز .آيد آزمون معارف اسالمي بعمل مي اًصرف ،1392
 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 دانشـگاه    -3. آزمون شفاهي كسب نمايند اختصاصي و آزمون دروس معارف اسالمي، دو هر را در لذا داوطلبان اين رشته بايد امتياز مورد نياز .آيد آزمون بعمل مي منابع
اصـول فقـه، انديشـه     فقـه،  آزمـون معـارف اسـالمي در دروس    حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در س خواهران جهت تقويت بنيهپردي )ع(صادق امام

) 021-22131874-6( تلفـن  اداره گزينش دانشگاه بـا شـماره  با  باره اين دوره، اطالعات بيشتر در دريافت نام و توانند جهت ثبت داوطلبان مي. ده استنموزبان انگليسي  عربي و ،اسالمي
 در نوبـت صـبح و   16/4/1392شـنبه  يك، روز )گرايش حقـوق خـانواده  ( حقوق و آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آموزشي و معارف اسالمي -4 .تماس حاصل نمايند

شنبه توانند براي دريافت كارت ورود به جلسه روز  متقاضيان مي .برگزار خواهد شد ن روزادر نوبت عصر هم )حقوق خانوادهگرايش (حقوق  اختصاصي رشته معارف اسالمي و آزمون دروس
 ،خيابـان طاهرخـاني   ،بلوار شهيد فرحزادي ،)غرب(شهرك قدس  ،تهران. نشاني ذيل مراجعه نمايند به با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايي 16الي  13ساعت از  15/4/1392

 -6 .باشـد  مي رايگان صورت تمام وقت روزانه و سال و به 5/2نياز حدود  دروس پيش ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دوره آموزشي كارشناسي ارشد -5 .خواهرانپرديس 
 ؛اسـت  داراي شـرايط خـاص   سسات آموزش عـالي ؤاز جمله م) ع(به اينكه دانشگاه امام صادقبا توجه  -7. شوند مي يز جزء داوطلبان محسوبدر آزمون نطالب واجد شرايط معرفي شده 

  .دانشگاه را رعايت نمايند گردند كه در طول تحصيل ضوابط اين دانشجويان متعهد مي



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 193صفحه   هاپيوست
  

  )ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي       
  منابع آزمون شيوه آزمون  ضريب نام درس
). ع(، انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق    )صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان برآستان دين(آثار شهيد مطهريخالصه  تشريحي  1  انديشه اسالمي

  )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود(
  ).مباحث الفاظ و اصول عمليه(مظفرالفقهتحرير اصولتشريحي  1 اصول فقه

  .از عليرضا اميني) نكاح و طالق، متاجر، و نهي از منكر امر به معروفصوم، ،صاله(فقهيبابوااللمعهتحريرالروضه في شرحتشريحي  1 فقه
– English Grammar in use Inter mediateupper تستي  1 زبان انگليسي Intermediate و متون تخصصي.  

 .4العربيه جقواعد عربي در سطح مبادي تستي  1 زبان عربي
 

  ) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 
  منابع آزمون شيوه آزمون  ضريب نام درس
). ع(دانشـگاه امـام صـادق   ، انتشـارات  )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(
– English Grammar in use Inter mediateupper تستي  1 زبان انگليسي Intermediate و متون تخصصي.  

 .4العربيه جقواعد عربي در سطح مبادي تستي  1 زبان عربي
 .)كاملجلد2(مظفرالفقهاصولتشريحي  3 اصول فقه

  .)قصاص و حدودوصيت، متاجر، ارث، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، نكاح،(ابواب.شرح لمعه شهيد ثانيتشريحي  4 فقه
معاونـت  انتشـارات  ، )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  انتشـارات  ، )هاي خانواده جلد مربوط به دادگاه 5(رويه قضايي  -2.)كاتوزيانناصردكتر(جلدي2حقوق خانواده-1 تشريحي  4  حقوق مدني

 .آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
هاي عمومي و انقـالب، بـدون حاشـيه نويسـي و      خانواده، قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشكيل دادگاهدر جلسه آزمون داخلي پرديس خواهران، همراه داشتن مجموعه قوانين  :توجه

. توانند در ساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشـگاه مراجعـه نماينـد    باشند، مي ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثار شهيد مطهري مي. بالمانع است حمنق زيرنويس و غير
  .باشد پذير مي هاي معتبر امكان رسي به ساير منابع از طريق كتابفروشيدست

  ):ع(دانشگاه باقرالعلوم - 14
از مركـز   2ارائه گواهي قبـولي سـطح    -2). ها ليه گرايشك(علميه براي رشته مدرسي معارف اسالمي  هاي ارائه گواهي قبولي كتبي پايه دهم و شفاهي پايه نهم از مركز مديريت حوزه -1

سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبنـي بـر    -5. در دانشگاه تحصيلهمزمان با اشتغال به تحصيل حوزوي  -4. علمي موفقيت در مصاحبه -3. ها راي ساير رشتهبعلميه  هاي مديريت حوزه
هاي دانشـگاه   دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينهچنانچه دانشجويي به هر  -6. انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه

  .گردد شدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نمي از پذيرفته -8. دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد -7. خواهد بود
  :دانشگاه تهران -15

هاي مجموعـه   تاريخ مصاحبه رشته -2. به زبان اصلي با توجه به گرايش مربوط صورت خواهد گرفت) 1131كد (مجموعه رشته مطالعات جهان هاي  كليه گرايشبراي مصاحبه علمي  -1
؛ لـذا داوطلبـان بـراي    اعالم خواهد شد www.ut.ac.ir :متعاقباً در سايت دانشگاه به نشاني) 32088كد محل تحصيل (ـ صنايع  مطالعات جهان و دوره مشترك رشته مهندسي صنايع

  .كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
  :) ع( حسين  امامجامع   دانشگاه - 16

اسالمي و ارائه مجـوز ادامـه تحصـيل از مركـز     پاسداران انقالب  عضويت رسمي در سپاه )الف: داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند -1 :شرايط و ضوابط كلي دانشگاه
 دانشـجويان  -3. مين خوابگـاه نـدارد  أدانشگاه تعهدي براي ت -2 .اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدن در مراحل گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل از )ب. انساني سپاه عمليات نيروي

  .گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي -4. خواهند بودعالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي 
  :برادران بسيجي ويژه شناسي از بين هاي فيزيك، شيمي و زيست شرايط پذيرش دانشجو در رشته

پـذيرش دانشـجو   عالوه بر هاي سازماني سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز سپاه و كشور،  دانشگاه كه يكي از دانشگاهـ اين 
شناسي از بين برادران بسيجي ويژه واجد شرايط كـه در سـپاه و    هاي فيزيك، شيمي و زيست رشتهدر بر اساس شرايط و ضوابط ذيل  1392سال مطابق ضوابط آزمون تحصيالت تكميلي 

  .دپذير اند، دانشجو مي شركت نمودهنيز  مذكورباشند و در آزمون  دانشگاه شاغل مياين 
اند، با توجه به نمره كل اكتسـابي و   هاي امتحاني فوق، از بين داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته شده گزينش دانشجو در هر يك از رشته :روش گزينش علمي
  .باشد ه اعالم سازمان سنجش آموزش كشور ميبديهي است پذيرش نهايي داوطلبان منوط ب. هاي گزينش انجام خواهد شد هاي انتخابي و بررسي صالحيت اولويت كدرشته محل

داشـتن حـداقل    -2داشتن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي،   -1 :شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان
  .هـاي آزاد  التحصـيالن دانشـگاه   در مقطع كارشناسي ارشـد بـراي فـارغ    00/14داشتن حداقل معدل  -3. يهاي دولت التحصيالن دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد براي فارغ 00/14معدل 

  .پذيرش دانشجو منحصراً از بين برادران صورت خواهد گرفت -5. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -4
  .باشد قابل مشاهده مي www.ihu.ac.ir: نشگاه به نشانيو پايگاه اينترنتي دا www.pasdar.org: ضمناً متن اطالعيه در سايت پاسدار به نشاني

  :شاهد  دانشگاه -17
 ياسـالم  ينظـام جمهـور   ه،يـ فق تيبه وال ياعتقاد و التزام عمل -2. به احكام ياسالم و التزام عمل نيمب نياعتقاد به د -1: دانشجو در دانشگاه شاهد رشيپذ يو ضوابط اختصاص طيشرا

كامـل بـه ضـوابط و     يبنـد يپا -5 .ثرؤمـ  يفريك تينداشتن سابقه محكوم -4. يقانونريغ يها ها و گروه احزاب و سازمان از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3. يو قانون اساسايران 
 احـراز دوره و  انيمتقاضـ  يعموم يها تياست در خصوص صالح يهيبد*  .است رشيپذ ياساس طيخواهران از شرا يبرا) چادر(به حجاب برتر  ياعتقاد و التزام عمل -6 .مقررات دانشگاه
دانشگاه تعهدي در خصوص تـأمين   -7 .دانشگاه خواهد بود نشيهسته گز دأييداوطلبان منوط به ت يينها رشيو پذ رفتهيدانشگاه صورت پذ نشيهسته گز يالزم از سو يموارد فوق بررس

  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند اين گروه از دانشجويان صرفاً ًدر صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده مي. دوم ندارد خوابگاه براي دانشجويان نوبت
  :دانشگاه شهيد مطهري - 18
هاي حوزوي و طلبگي و رعايت زي  داشتن گرايش -2. ايران و واليت فقيهايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي  -1 :شرايط اختصاصي) الف

پذيرفتـه شـدن در    -5. عدم اشتغال به كار در خـارج از دانشـگاه   -4 .هاي درس هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالس نامه سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين -3. طلبگي
) بدون اعمال سهميه( 25تا  1هاي  آموختگان حائز رتبه دانش: تبصره. به باال 12و كسب ميانگين  )نمره 10براي هر درس (حراز حداقل امتياز قبولي آزمون اختصاصي و مصاحبه علمي با ا

  .باشند از آزمون اختصاصي معاف مي، 1392كارشناسي ارشد سال آزمون 
  :آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصيمواد)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 شرح لمعه شهيد ثاني فقه

  -  مرحوم مظفر الفقه اصول اصول فقه  - الفقه مرحوم مظفر اصول اصول فقه
  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب
حقوق تعهدات، مسئوليت مباحث   -  حقوق مدني   حقوق تعهداتمبحث   -  حقوق مدني

  مدني و عقود معين
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواده)ه   :مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي)د

  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني فقه  مباحث 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

تعهدات، مسئوليت مباحث حقوق   -  حقوق مدني   -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
  مدني و حقوق خانواده

  :امواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جز)ز  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي)و
  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني فقه  غير از امور عامهمباحث  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     
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  ها پيوست 194صفحه   هاپيوست
  

گـواهي   -4. در سـال جـاري  تهيـه شـده    3×4سه قطعه عكـس   -3. كپياصل كارت ملي و يك برگ  -2. آن اصل شناسنامه و يكسري رونوشت از تمامي صفحات -1 :مدارك الزم) ح
ذكر ميـانگين كـل در هـر دو    ( 31/6/92يا گواهي اشتغال به تحصيل در آخرين ترم با ذكر تاريخ فراغت حداكثر تا ) التحصيالن براي فارغ(عكسدار مبني بر پايان تحصيل دوره كارشناسي 

هـاي   الزم به ذكر اسـت داوطلبـان متقاضـي رشـته    . كپي برگه انتخاب رشته هنگام دعوت براي مصاحبه علمي -6. 1392ت تكميلي سال كارنامه آزمون تحصيال-5. )مورد ضروري است
هـاي   رابر ظرفيت رشـته زمان و مكان آزمون اختصاصي در زمان اعالم اسامي چند ب. الذكر كه از آزمون معاف هستند بايستي مدارك خود را براي روز آزمون اختصاصي ارسال فرمايند فوق

  .خاص در سايت سازمان سنجش اعالم خواهد شدداراي شرايط 
 :راشت  مالك  صنعتي  دانشگاه -19
عـدم سـابقه عضـويت و     -3 . ايـران   اسـالمي   جمهـوري   ايمان به انقالب اسـالمي و نظـام   -2 .اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي -1 :عمومي شرايط) الف

بـراي   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   تابعيـت  -5. مخـدر  مواد  اعتياد به و  فساد اخالقي  به  معروفيتسوءپيشينه كيفري و عدم   عدم -4.  يا الحادي و  غيرقانوني  سياسي  هاي گروهوابستگي به 
خـانواده معظـم شـهدا و     -8. زارت دفاعاحراز صالحيت و قبولي در سير مراحل گزينش و -7 .تحصيلي منتخبداشتن شرايط جسماني و رواني مناسب با دوره  -6. داوطلب و خانواده وي

كـه   يوطلباندا :شرايط اختصاصي) ب .هاي سياسي و حزبي شركت نمايند توانند در فعاليت قانوني، دانشجويان اين دانشگاه نميهاي  با توجه به ممنوعيت -9 .ايثارگران در اولويت قرار دارند
هاي معتبر داخل و خارج با  برگزيدگان در مسابقات علمي و جشنواره -2. اول رتبه آزمون باشند% 10جزو  -1. گيرند در اوليوت پذيرش قرار ميشرايط زير باشند يك يا چند شرط از داراي 

هـاي آموزشـي و تحقيقـاتي در دوره     ها و فعاليت انجام پروژه -4. ه در نشريات علمي داخلي و خارجيترجمه تأليف منتشر شده و يا چاپ و ارائه مقال -3. هاي مربوط تأييد كتبي از سازمان
بـه   -1 :ويژه شرايط) ج. هاي علمي و پژوهشي با تأييد مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه محل تحصيل عضويت در بسيج دانشجويي و انجام فعاليت -5. كارشناسي با ارائه مدرك مستدل

دانشـجويان بـا   ) ب. اول رتبه آزمون باشـند % 5جزو ) الف. گيرد ز دانشجويان كه داراي شرايط ذيل باشند برابر دستورالعمل مربوط يك دستگاه لپ تاپ به عنوان هديه تعلق ميآن دسته ا
نامـه   هاي پايـان  برابر مقررات دانشگاه كليه پروژه -2. تكميلي دانشگاه با تأييد معاونت آموزش و تحصيالت) نامه بدون احتساب نمره پايان(پس از گذراندن كليه دروس  5/19معدل باالي 
هاي تحقيقاتي را دارنـد در صـورت تمايـل     آن دسته از دانشجويان كه توانمندي انجام پروژه -3. باشند هاي تحقيقاتي و صنعتي وزارت دفاع مي كارشناسي ارشد مرتبط با پروژه دانشجويان

دانشـجويان روزانـه    -5. هاي مراكز تحقيقاتي دانشگاه مشاركت داشته و برابر دستورالعمل مربوطه از مزاياي آن برخوردار شوند نامه خود در انجام ساير پروژه پايان توانند عالوه بر پروژه مي
نوبـت دوم  دانشـجويان  دانشگاه تعهدي براي تـأمين خوابگـاه    -6. ندتوانند برابر مقررات از امكانات خوابگاهي در تهران، اصفهان و كرج برخوردار شو غيربومي در حد مقررات دانشگاه مي

پذيرفتـه شـدگان هماننـد سـاير دانشـجويان كشـور        -7. توانند از خوابگاه اسـتفاده نماينـد   ها برابر دستورالعمل مربوطه مي لكن در صورت وجود ظرفيت مازاد با پرداخت كليه هزينه. ندارد
. وجه به مقررات خاص دانشگاه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتـر را رعايـت نماينـد   با ت -8. نامه وزارت علوم استفاده نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين مي

پذيرش داوطلبان مرد و زن با توجه به نوع رشته در ستون ظرفيت پـذيرش مشـخص شـده     -1: مالحظات) د. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي براي دانشجويان كارشناسي ارشد مي -9
آموختگان مطابق عناوين هر رشـته   مدارك دانش -3. بايستي با توجه به شهرستان محلي كه تحصيل خواهند نمود دقت الزم را بعمل آورند هنگام انتخاب رشته ميداوطلبان به  -2 .است

 1/7/1392داكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تا تـاريخ  ح(كاركنان، همسر و فرزندان كاركنان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند  -4 .صادر خواهد شد
امتيـاز آخـرين فـرد    % 80رشته محل، تعلق به آن دسته از كاركنان رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسـلح دارد كـه    از ظرفيت پذيرش هر% 20 -5). سال بيشتر باشد 40نبايد از 

تعـدادي از  ) ماننـد تونـل آب  (افزاري قابل توجه، در واحـد شـيراز ايـن دانشـگاه      ضمناً با عنايت به امكانات سخت -6 .كرده باشندمعرفي شده براي انجام مصاحبه و ساير مراحل را كسب 
: نشـاني داوطلبـان قبـل از هـر اقـدامي، جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت دانشـگاه بـه              -7 .منـد خواهنـد بـود    دانشجويان رشته مهندسي دريا از امكانـات آزمايشـگاهي بهـره   

www.mut.ac.ir مراجعه نمايند.  
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  خير      بلي: عضو خانواده نيروهاي مسلح -11             مجرد      متأهل  :هلأوضعيت ت -10           مرد       زن  :جنسيت -9
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  : نمره كل آزمون -27                                       :شماره دانشجويي -26      :معدل ديپلم -25
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  :سوابق پژوهشي و آموزشي
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد بوده اي آيا تاكنون مجري يا همكار پروژه -31
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 : 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  برابر ظرفيت مصاحبه علمي بعمـل مـي  از داوطلبان چند  -2. گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين قضات و شاغلين قوه قضائيه صورت مي -1 :شرايط داوطلبان شاغل در قوه قضائيه) ب
  . نام ارائه نمايند نام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني محل خدمت خود را دريافت و در زمان ثبت شدگان نهايي بايد قبل از ثبت پذيرفته -3
ط الزم را يهاي عمومي، شرا طلب سهميه آزاد دانشگاه علوم قضايي كه از نظر علمي و صالحيتقوه قضائيه ممكن است در صورت نياز از بين برادران داو :شرايط داوطلبان سهميه آزاد) ج

  .داشته باشند، افرادي را براي جذب در كادر قضايي دادگستري بورس نمايد
  :دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ سازمان اوقاف و امور خيريه - 22

متخصص؛ نشر و ترويج علوم قرآنـي و معـارف اسـالمي و ايجـاد محـيط مناسـب بـراي         و تربيت نيروي انساني متعهد ،معارف قرآن كريمبا توجه به اين كه هدف اصلي دانشگاه علوم و 
  :شرايط باشندنام بايد داراي اين  كليه داوطلبان گرامي عالوه بر شرايط عمومي آزمون تحصيالت تكميلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت ،باشد آموزش و پژوهش علوم قرآني مي

عالقمندي و انگيزه جدي براي يـادگيري علـوم و معـارف     -3 .نداشتن هرگونه سوءپيشينه كيفري -2 .اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم، نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه -1
 كننـدگان در  اين دانشگاه از بـين شـركت  تحصيلي هاي  داوطلبان رشته -5 .اسالم و اخالق قرآني اعتقاد و التزام به احكام نوراني -4 .هاي قرآني پس از تحصيل قرآني و اشتغال به فعاليت

  .تحصيل در دوره روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم رايگـان اسـت   -1 :امتيازات. گردند متمركز و از طريق مصاحبه علمي انتخاب مي آزمون تحصيالت تكميلي و به صورت نيمه
  .شوند شدگان غيربومي از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي پذيرفته -3 .شوند از مزاياي متعارف صندوق رفاه دانشجويان برخوردار مي دانشجويان -2

  : دانشگاه مذاهب اسالمي  - 23
 -4. نداشتن سابقه محكوميت سياسي و كيفـري  -3. وظيفه عمومينداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام  -2. ايران اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي -1 :شرايط عمومي) الف

اعتقاد بـه   -2. سال سن 30دارا بودن حداكثر  -1: شرايط اختصاصي) ب .دارا بودن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -5. التزام و تعهد عملي به تقريب مذاهب اسالمي
نامـه از دو شخصـيت علمـي، روحـاني يـا       ارايه معرفـي  -4. موفقيت در آزمون شفاهي داخلي دانشگاه پس از اعالم پذيرش در آزمون سراسري -3. رسمي اسالميمذهب تشيع يا يكي از مذاهب 

آموختگـان مـدرك    وزارت علوم است و براي دانـش نامه دوره تحصيالت تكميلي  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. دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت -2. گردد مورد تأييد وزارت متبوع صادر مي كارشناسي ارشد

هاي تحصـيلي در   با توجه به خاص بودن رشته -5. شوند هاي برتر از پرداخت تمامي يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشگاه معاف مي و رتبه دانشجويان ممتاز -4. گردد شدگان اخذ مي پذيرفته
دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلـف از   -7. اهد داشتشدگان نخو 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 تحصـيل نماينـد    توانند همزمان در ساير دانشگاه شود و دانشجويان نمي ها به صورت حضوري، تمام وقت و روزانه تشكيل مي كالس -8. نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود
  .نياز خواهند گذرانيد ي را بعنوان دروس پيشصورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهاي

  :مفيد ـ قــم  دانشگاه  - 24
مكاسـب و جلـد اول    عيـ ب يهـا  از كتـاب  يامتحان كتب(دانشگاه  يدر آزمون داخل تيموفق -2. حوزه علميه» يسطح حوزو«اتمام مرحله  -1 :متمركز مهيصورت ن به ياختصاص طيشرا ) الف
 بـر انجـام خـدمت دو    يمبن يسپردن تعهد رسم -5. دانشگاه يداوطلب از سو تياحراز صالح -4. يكتب مونالزم در آز ازيپس از كسب امت يدر مصاحبه علم تيموفق -3 .)االصول هيكفا

كه برخي از شرايط فوق را نداشته باشند،  دانشجوياني: تذكر .يردولتيو غ يتعهد خدمت در مؤسسات دولت اي ينداشتن رابطه استخدام -6. در صورت درخواست دانشگاه ليبرابر مدت تحص
 ليـ قب از يطيكه شـرا  يانيدانشجو -1 ):يرانتفاعيغ( صورت متمركز دانشجو به رشيمورد پذ در حاتيتوض) ب .توانند با پرداخت شهريه برابر با شهريه دانشجويان متمركز تحصيل نمايند مي

ـ معتبر، اتمام پا فيبودن پژوهش و تأل ارشد، دارا يدر آزمون كارشناس يرقم كي يها رتبه ،ياحراز رتبه اول در مقطع كارشناس طبـق   ،را داشـته باشـند   يهفـتم و بـاالتر دروس حـوزو    هي
 يخدمات جانب يها نهيا هزامن أتيبرابر مصوبه ه -3 .دداررا ) جونشبا دريافت هزينه از دا(ي يخوابگاه دانشجوامكان واگذاري دانشگاه  -2 .شوند يم برخوردار هيدر شهر فياز تخفنامه  آيين

ـ  يهـا  نامـه  نييو مقررات و آ يو اسالم يون اخالقئش تيرعا -5 .ها در تهران برگزار شود كالس يممكن است برخ -4 .دانشگاه اخذ خواهد شد يشورا بيتصو بر اساس دانشـگاه   يداخل
 انيدانشـجو  رشيپـذ  -6 .اسـت  يالزامـ  ديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش يحجاب كامل اسالم تيرعا نيو همچن انيدانشجو هيتوسط كل

كسـب   داوطلبـان بـراي  . (ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهـد بـود   شهريه دوره -7 .رديگ يضوابط و مقررات مربوط توسط دانشگاه انجام م بر اساس يرانيرايغ
  .)مراجعه نمايند www.mofidu.ac.ir :يدانشگاه به نشاناينترنتي سايت  به شترياطالعات ب

  : ـ تهران) غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي   -25
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 پس از خاتمه مقطع كارشناسي و پذيرفته شدن در مصاحبه اختصاصي سازمان مديريت صنعتي، براي متقاضيان الزامي مي

  ):گروه صنعتي سايپا(شركت مگاموتور   - 26
 در صورت انتخاب رشته ديگر بعبارت ديگر در .مصاحبه تخصصي خواهد بود پذيرش نهايي براساس نمره آزمون و -2. ركه خودروسيستم مح التحصيلي مهندسي مكانيك، مدرك فارغ -1

  .تواند در اين رشته پذيرش گردد آن، داوطلب نمي كسب نمره قبولي در اين رشته و ت قبل ازياولو
  :ايراناالنبياء ارتش جمهوري اسالمي  قرارگاه پدافند هوايي خاتم -27

نامـه از ارگـان بـورس     منوط بـه ارايـه موافقـت   پذيرش  -4 .انجام مصاحبه -3. مرداز جنس فقط پذيرش  -2. ارتش جمهوري اسالمي ايراناالنبياء  قرارگاه پدافند هوايي خاتمبورسيه  -1
  .باشد دهنده مي

  :اهواز –) ع(مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي اميرالمؤمنين  - 28
    0611-3337505: دورنگار     3337525: تلفن    61339-73131: كدپستي.      29پالك  ،جنب پل سلمان فارسي ،بلوار امام موسي صدر ،امانيه ،اهواز: آدرس
 www.amiralmomenin.ac.ir: سايت مؤسسه وب
  ):ويژه خواهران(مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي رفاه ـ تهران   -29
پذيرش دانشجو در اين مؤسسه به صورت شرايط خاص بوده و معرفي شدگان چند برابر ظرفيـت، بايـد در مراحـل مصـاحبه علمـي و       -2. اين مؤسسه ويژه خواهران استپذيرش در  -1

. باشـد  مؤسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -4. است براي پذيرفته شدگان الزامي) التزام عملي به استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر(رعايت پوشش اسالمي  -3. عمومي شركت نمايند
   www.refah.ac.ir:  نشاني اينترنتي   021-33521776: تلفن. تهران، ميدان بهارستان، ابتداي خيابان مردم: آدرس -5

  : مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي سوره  -30
ـ در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون عم ديشدگان با يخاص بوده و معرف طيشراصورت  ها به رشته هيكل يمؤسسه برا نيدانشجو در ا رشيپذ -1 ـ رشـته ذ  يل   .نـد يشـركت نما  ربطي
در صورت انصـراف و   انيدانشجو -3. خواهند بود ازين شيپ يهامربوطه موظف به گذراندن واحد يگروه آموزش صيو به تشخ يدوره كارشناس يليشدگان به تناسب رشته تحص رفتهيپذ -2
خوابگـاه   نيمأدر قبال ت يتعهد چگونهيمؤسسه ه -4 .نديپرداخت نما يو فناور قاتيتحق، مانده را برابر ضوابط وزارت علوم يباق يها ترم هيثابت كل هيشهر ديها با دانشگاه ريانتقال به سا اي

 قيـ ملـزم بـه تحق   ينـ يهنـر د  ياعـتال  يشدگان در راستا رفتهيپذ -6. باشد يبه عهده دانشجو م يلينامه تحص انيو رساله پا يعلم يو اردوها يكارگاه يمصرف يها نهيهز هيكل -5 .ندارد
و  يو فنـاور  قـات يتحق ،وزارت علـوم  ييمقررات و ضـوابط دانشـجو   هيكل تيبر رعا ديكأت -7 .خواهند بود ياسالم غاتياهداف سازمان تبل نهيپژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زم

  .اسـت  يشـدگان الزامـ   رفتـه يپذ يبرا ليدر طول دوره تحص ،باشد يمؤسسه م نيا رشيپذ يها تيو متعهد كه از الو نيونات هنرمند متدئش تيژه رعايو ضوابط خاص مؤسسه به و طيشرا
  .398پالك نبش كوچه كامياران،  ،بهبوديخوش و  نيب ،يآزاد ابانيخ ،تهران: آدرس -9 .خواهد بود ياسالم غاتيسازمان تبل دأييو ت رشيمنوط به پذ يينها رشيپذ -8
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 التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ                                                   1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 196صفحه   التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ
  

 محل درج شماره داوطلبي
          
           

 محل درج شماره پرونده
          

  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي كارشناسي دانشگاه التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1392در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1392//                    : 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  
  

  1392/       /          :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 دانشگاه 13     /   /          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
شـوراي   5/2/1390مصـوب  » هـاي تحصـيلي بـاالتر    نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود بـه دوره  آيين«دانشجو الزم است مشمول مفاد  -1

هـا و مؤسسـات    بـه كليـه دانشـگاه   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط  2/3/91و مورخ /22354هدايت استعدادهاي درخشان كه طي ابالغيه شماره 
  .در همين دفترچه درج شده استنيز اي از آن  براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهآموزش عالي اعالم شده است، 

فـرم   ايـن فـرم،  » 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 مذكور را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ

آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسـمت   ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغ دانشگاه -3
در پرتال اينترنتي رتبه اول اين سازمان وارد و اين فرم را  5/5/1392تأييد نموده و حداكثر تا تاريخ باشند، تكميل و  شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي

گردد و هيچگونه مسئوليتي  التحصيالن منظور نمي بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فارغ. در پرونده دانشجو بايگاني نمايند
  . هد بودمتوجه اين سازمان نخوا

  .واصل گردد، اعمال نخواهد شد 3التحصيالن 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 ناقص از طريق پرتال  هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات ب نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغصورت كامل تكميل  بديهي است چنانچه اين فرم به -6

مند شوند و هيچگونه مسئوليتي متوجه ايـن سـازمان    به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهره
  .عتراضات واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بودنخواهد بود و اين سازمان به ا
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 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش                                                    1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 197صفحه   نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش
  

 انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيش
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 198 صفحه

 

 تعالي  بسمه
  هاي جديد و برخي اصالحيات محل  رشته  كشور در باره اعالم  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه

  1392  سال) كارشناسي ارشد(تحصيالت تكميلي   ورودي  هاي تحصيلي آزمون دفترچه راهنماي انتخاب رشته
  

مجـاز بـه انتخـاب رشـته      1392  سـال ) كارشناسي ارشـد (تحصيالت تكميلي   آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي  اطالع به   وسيله كشور بدين  آموزش  سنجش  سازمان
  پذيرش  آزمون مذكور، براي) 2شماره (هاي تحصيلي  پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته  ذيل  در جداول  جمندر عالي   آموزش  ها و مؤسسات بعضي از دانشگاه  اينكه  رساند نظر به اند، مي گرديده

شته و همچنين براساس كدرشته توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب ر اند، متقاضيان مي هاي مورد پذيرش ارائه داده نموده و يا اصالحاتي در رشته  ظرفيت  دانشجو اعالم
هـاي   نسبت به ويرايش انتخاب 28/2/1392توانند حداكثر تا پايان روز شنبه  اند، مي هاي مورد نظر اقدام كنند و چنانچه قبالً انتخاب رشته نموده محل هاي اين اطالعيه نسبت به انتخاب كدرشته  محل

  . خود اقدام نمايند

 :ها و مؤسسات آموزش عالي بط دانشگاهات برخي شرايط و ضواياصالح) الف
  ).باشد كليه مبالغ به ريال مي(گردد  هاي ثابت و متغير دانشگاه پيام نور مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته به شرح جدول ذيل اصالح مي شهريه :دانشگاه پيام نور )1

  شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي  شهريه ثابت
  دروس عملي پرهزينه و پايان نامه  عملي كم هزينهدروس دروس نظري

000/400/5 000/540 000/600/1 000/500/2  
  :گردد مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي در اين دانشگاه به شرح جدول ذيل اصالح مي: دانشگاه شهيد مطهري) 2

 :مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي
  مالحظات دوره مورد نظرمنبع ماده امتحاني

 مباحث غير از امور عامه شرح تجريد كالم
  - المنطق مرحوم مظفر منطق
  بخش الهيات شرح منظومه سبزواري فلسفه

  - شرح ابن عقيل ادبيات عرب
  :گردد رفسنجان به شرح ذيل اعالم مي) عج(هاي پرديس خودگردان دانشگاه وليعصر هاي ثابت و متغير دوره شهريه :ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر) 3

  شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي  شهريه ثابت
  پايان نامه  دروس عملي  دروس آزمايشگاهي  دروس نظري

000/000/10 000/450/2 000/800/4 000/480/3  000/000/4  
. پـذيرد  بصورت شرايط خاص و با انجام مصاحبه و از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت صورت مـي پژوهشكده پذيرش دانشجو در  :پژوهشكده غيرانتفاعي مواد و زيست مواد )4

: تلفـن      .، طبقـه سـوم  22تهـران، خيابـان شـهيد بهشـتي، خيابـان پاكسـتان، خيابـان دوم، شـماره         : آدرس .باشد پژوهشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميضمناً اين 
  www.mbmrc.ir: نشاني اينترنتي     88507490-88507496-021

بـه خـواهران و    -2. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال از تخفيف شهريه در نيمسال بعـد برخـوردار خواهنـد بـود     -1 :موسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا ـ گرمسار  )5
نامه وزارت علوم، تحقيقـات و   توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق با آيين دانشجويان مي -3. شود دانشجويي ارائه ميبرادران پذيرفته شده در قبال دريافت هزينه خوابگاه 

  .استان سمنان، گرمسار، ميدان انقالب، نبش بلوار دانشگاه: آدرس -4. فناوري استفاده نمايند
   0232-4235491: دورنگار      4235747-4235158: تلفن
 :دفترچه راهنماها در  برخي رشتهت اصالحيا) ب

  :گروه علوم انساني -1جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (ادبيات فارسي  ـ زبان و1101

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
    مرد زن - 10 محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه   11050 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11097 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش (ادبيات مقاومت -ـ زبان وادبيات فارسي1101

    مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11280 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  11289 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش (ـ آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان 1110
    مرد زن - 10 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12589 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  12596 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش (ـ علوم قرآن وحديث 1111

    مرد زن - 6  كرمانشاهدانشگاه رازي   12677 روزانه
    مرد زن - 3  دانشگاه رازي كرمانشاه  12694 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش (ـ علم اطالعات ودانش شناسي 1119
  ـ شيوه آموزش محور گرايش مديريت اطالعات  مرد زن - 30  دانشگاه اصفهان  13561 مجازي

  :گروه علوم پايه -2جدول شماره 
  )1گرايش  با ضرايب(ـ رياضي محض 1208

  آناليز شيگرا  مرد زن - 10 دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر  22914 روزانه
  )2با ضرايب گرايش (دانش  يومهندس ميتصم هيـ نظر1209

  دانش يومهندس ميعنوان رشته علوم تصم  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  23570 روزانه
  دانش يومهندس ميعنوان رشته علوم تصم  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  23573 نوبت دوم

  :گروه فني و مهندسي -3جدول شماره 
  )7با ضرايب گرايش (بيوالكتريك -ـ مهندسي پزشكي 1251

  اطالعيهابتداي اين در  طيشرا  پذيرش بصورت شرايط خاص ـ -پژوهش محور  مرد زن - 10 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  31641 غيرانتفاعي



 199 صفحه

 

  )1با ضرايب گرايش ( يپزشك ستيز -يميش يـ مهندس1257

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  34069 روزانه

  )4با ضرايب گرايش (بيومكانيك - ـ مهندسي پزشكي 1267
  ابتداي اين اطالعيهدر  طيشرا  پذيرش بصورت شرايط خاص ـ -محورپژوهش   مرد زن - 10 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  33197 غيرانتفاعي

  )8با ضرايب گرايش (بيومواد - ـ مهندسي پزشكي 1272
  ابتداي اين اطالعيهدر  طيشرا  پذيرش بصورت شرايط خاص ـ -پژوهش محور  مرد زن - 15 )يرانتفاعيغ(مواد ستيپژوهشكده مواد و ز  33528 غيرانتفاعي
  بيومتريال -عنوان رشته مهندسي پزشكي   مرد زن 6 -  دانشگاه اصفهان  34051 روزانه

  بيومتريال -عنوان رشته مهندسي پزشكي   مرد زن 3 -  دانشگاه اصفهان  34052 نوبت دوم
  )4با ضرايب گرايش ( و محاسبات  الگوريتم - وتريكامپ يـ مهندس1277

مهندسـي التحصـيلي  مـدرك فـارغ  عنـوان  زمينه تخصصـي الگـوريتم و محاسـبات و      مرد  زن  -  9  دانشگاه صنعتي شريف  34024  روزانه
  .باشدميافزار  كاميپيوتر ـ نرم

  :گروه كشاورزي -4جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (اصالح نباتات - ـ مهندسي كشاورزي 1303

    مرد زن - 4 ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41251 نوبت دوم

  :گروه هنر -5جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش (ـ مرمت واحياي بناهاوبافتهاي تاريخي 1353

  گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  51181 روزانه
  گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51186 نوبت دوم

  :هاي حذف شده از دفترچه راهنما رشته) ج
  .هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، حذف گرديده و پذيرش دانشجو در اين كدها انجام نخواهد شد هاي تحصيلي مندرج در جدول ذيل از رديف كدمحل كدمحل

  تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   كدمحل تحصيل  دوره تحصيلي  نام رشته امتحاني  رشته امتحاني كد  جدول شماره
  دانشگاه قم  15381 روزانه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و مباني حقوق اسالمي  1112 1
  دانشگاه قم  15382 نوبت دوم الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و مباني حقوق اسالمي  1112 1
  دانشگاه قم  15384 روزانه)ره(هاي امام خمينيشناخت انديشه  1113 1
  دانشگاه قم  15385 نوبت دوم)ره(امام خمينيهايشناخت انديشه  1113 1
  موسسه غيرانتفاعي نمين ـ اردبيل  15404 غيرانتفاعي آموزش زبان انگليسي  1121 1
  موسسه غيرانتفاعي نمين ـ اردبيل  15403 غيرانتفاعي حسابداري  1134 1
  دانشگاه تهران  34035 روزانه يميشيمهندس  1257 3
  دانشگاه تهران  34038 دومنوبت يميشيمهندس  1257 3
  دانشگاه تربيت مدرس  32159 روزانه هاي اقتصادي اجتماعيمهندسي سيستم  1260 3

  

  :اضافه شده به دفترچه راهنماجديد هاي  رشته) د
  :گروه علوم انساني -1جدول شماره 

  )1با ضرايب گرايش ( عربادبيات  ـ زبان و1104

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
 گرايش ادبيات عربي  مرد زن - 10  دانشگاه محقق اردبيلي  15407 روزانه

 گرايش ادبيات عربي  مرد زن - 5  دانشگاه محقق اردبيلي  15408 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( عربيزبان مترجمي ـ 1104

    مرد زن - 10  دانشگاه محقق اردبيلي  15409 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه محقق اردبيلي  15410 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( علوم اقتصاديـ 1105
    مرد زن - 11  دانشگاه صنعتي شريف  15443 روزانه
    مرد زن - 8 دانشگاه كردستان ـ سنندج  15411 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  15417 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  15418 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه بجنورد  15419 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه بجنورد  15420 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( اقتصاد اسالميـ 1105

    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15421 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه تهران  15422 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش ( تاريخ ايران باستانـ 1107
    مرد زن - 5 شهيد چمران اهواز دانشگاه  15423 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد چمران اهواز  15424 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( زبان شناسي رايانشيـ 1110

  مرد  زن  -  6  صنعتي شريفدانشگاه   15467  روزانه
هـاي مربـوط ارايه دروس با آزمايشـگاه . اي و عملي است ها ميان رشته دوره

هاي زباني و پردازش زبـان همـراه اي، تحليل پيكره رايانهسازي  جهت برنامه
لذا داوطلبان عالوه بر آشنايي با مباني زبـان شناسـي بايـد از پيشـينه. است

  .علمي در علوم رياضي و رايانه برخوردار باشند
  )1با ضرايب گرايش ( علوم قرآن و حديثـ 1111

    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي باختر ـ ايالم  15466 غيرانتفاعي
  )1با ضرايب گرايش ( فقه و حقوق اسالميـ 1112

    مرد زن - 8 دانشگاه آيت اله بروجردي  15427 روزانه
    مرد زن - 4 دانشگاه آيت اله بروجردي  15428 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش ( فلسفه و حكمت اسالميـ 1113
    مرد زن - 5 مجتمع آموزش عالي آيت اله حائري ـ ميبد  15429 روزانه

    مرد زن - 5 مجتمع آموزش عالي آيت اله حائري ـ ميبد  15430 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( تاريخ و فلسفه آموزش و پرورشـ 1117

  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  - زن - 8  دانشگاه قم  15434 روزانه
  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  - زن - 4  دانشگاه قم  15435 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش ( مديريت و برنامه ريزي آموزش عاليـ 1117
    مرد زن - 5 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي  15433 روزانه

  )2با ضرايب گرايش ( زبان و ادبيات فرانسهـ 1120
    مرد زن - 5 دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  15436 روزانه

    مرد زن - 5 سبزواري ـ سبزواردانشگاه حكيم   15437 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( آموزش زبان انگليسيـ 1121

    مرد زن - 6  صنعتي شريفدانشگاه   15468 روزانه
    مرد زن - 8  دانشگاه مراغه  15412 روزانه

    مرد زن - 2  دانشگاه مراغه  15413 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  15444 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  15445 نوبت دوم
    مرد - - 8  دانشگاه قم  15446 روزانه

    مرد - - 4  دانشگاه قم  15447 نوبت دوم
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي امين ـ فوالدشهر  15404 غيرانتفاعي

  )2با ضرايب گرايش ( زبان و ادبيات انگليسيـ 1121
    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  15438 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه فردوسي مشهد  15439 نوبت دوم
    مرد زن - 5 دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  15440 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  15441 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( علوم سياسيـ 1130

    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15448 روزانه
    مرد زن - 5 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15449 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  15450 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه شيراز  15451 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( باستان شناسيـ 1132

  هاي ديگر سرزمينعنوان گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و   مرد زن - 4 بابلسر  دانشگاه مازندران ـ  15469 روزانه
  هاي ديگر عنوان گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و سرزمين  مرد زن - 2 بابلسر  دانشگاه مازندران ـ  15470 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش (ـ حسابداري 1134
    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي امين ـ فوالدشهر  15403 غيرانتفاعي

  )1با ضرايب گرايش ( پژوهش علوم اجتماعيـ 1140
    مرد زن - 5 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  15452 روزانه
    مرد زن - 5  دانشگاه يزد  15453 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه يزد  15454 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( مديريت بازرگانيـ 1142

    مرد زن - 10  دانشگاه مالير  15414 روزانه
    مرد زن - 10 دانشگاه كردستان ـ سنندج  15416 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه مالير  15415 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  15455 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  15456 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش ( مديريت صنعتيـ 1142

  دفترچه راهنماي انتخاب رشتهشرايط در انتهاي   مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  15457 روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته  مرد زن - 5  دانشگاه شاهد  15458 نوبت دوم
    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  15459 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه شاهرود  15460 نوبت دوم
  )6با ضرايب گرايش ( مديريت ماليـ 1142

گرايش تامين مالي و سرمايه گـذاري در -التحصيلي مالي  فارغعنوان رشته و مدرك  مرد  -  -  10  دانشگاه صنعت نفت  15461  روزانه
  نفت و گاز ـ محل تحصيل تهران

  )7با ضرايب گرايش ( كارآفرينيـ 1142
    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  15462 روزانه

    مرد زن - 5  دانشگاه كاشان  15463 نوبت دوم
  )8با ضرايب گرايش ( مديريت منابع انسانيـ 1142

التحصيلي مديريت سازمانهاي دولتي ـ گرايش  عنوان رشته و مدرك فارغ  مرد زن - 6  دانشگاه ايالم  15425 روزانه
  مرد زن - 3  دانشگاه ايالم  15426 نوبت دوم  باشد ريزي و نظارت مي برنامه

  )1با ضرايب گرايش ( مديريت اجراييـ 1148
    مرد زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا همدان  15464 روزانه

    مرد زن - 5 دانشگاه بوعلي سينا همدان  15465 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش ( MBEـ مهندسي و مديريت اجرايي 1148

  )MBAمديريت ( 2پذيرش با ضرايب گرايش   مرد زن - 30  دانشگاه صنعتي شريف  15442 روزانه

  :علوم پايهگروه  -2جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش ( فيزيكـ 1204

 گرايش فيزيك نجومي  مرد زن - 15 مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان  23842 غيرانتفاعي

  :گروه فني و مهندسي -3جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش ( الكترونيك- مهندسي برقـ 1251

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شيراز  34083 پرديس خودگردان
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  )2با ضرايب گرايش ( قدرت - مهندسي برقـ 1251
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شيراز  34085 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( مخابرات - مهندسي برقـ 1251
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي شيراز  34084 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش ( حفاري و بهره برداري - مهندسي نفتـ 1253
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15 دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  34086 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مهندسي شيميـ 1257
  خودگردان دانشگاه ـ گرايش گازمحل تحصيل پرديس  مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  34087 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش ( مديريت سيستم و بهره وري - مهندسي صنايعـ 1260
  محل تحصيل واحد گرمسار  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34090 روزانه

  محل تحصيل واحد گرمسار  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34091 نوبت دوم
  محل تحصيل واحد ماهشهر  مرد زن - 5  صنعتي اميركبير دانشگاه  34092 روزانه

  محل تحصيل واحد ماهشهر  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34093 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش ( سازه  -مهندسي عمرانـ 1264

  محل تحصيل واحد بندرعباس  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34094 روزانه
  محل تحصيل واحد بندرعباس  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34095 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش ( زلزله -مهندسي عمرانـ 1264
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شيراز  34088 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش ( مكانيك خاك و پي -مهندسي عمرانـ 1264
  محل تحصيل واحد گرمسار  مرد زن - 5  دانشگاه صنعتي اميركبير  34096 روزانه

  )6با ضرايب گرايش ( هاي هيدروليكي سازه -مهندسي عمرانـ 1264
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه صنعتي سيرجان  34089 پرديس خودگردان

  :گروه هنر -5جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش ( هاي تاريخي بناها و بافتمرمت و احياي ـ 1353

  گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  51428 روزانه
  گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  51429 نوبت دوم

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  
- ------------------------------------ ----------------------------------------- -- ------ -- -- -  

  باسمه تعالي

 انتخاب راهنماي دفترچه اصالحات و جديد هاي محل  در رابطه با رشته كشور  آموزش  سنجش  دوم سازمان  اطالعيه
  1392  سال) كارشناسي ارشد(تحصيالت تكميلي   رشته آزمونتحصيلي و همچنين تمديد مدت زمان انتخاب  هاي رشته

  

كارشناسـي  (تحصـيالت تكميلـي    آزمـون  اوليـه  نتايج كارنامه براساس كه داوطلباني از دسته آن  اطالع  به  وسيله بدين 24/2/92مورخ   پيرو اطالعيه
اعـالم شـده    اصـالحات  همچنـين  تحصـيلي و  جديـد  هـاي  محـل  اعالم رشته به با توجه رساند مي اند، گرديده رشته انتخاب به مجاز 1392  سال) ارشد

هـاي   محـل   الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته آزمون فوق رشته انتخاب راهنماي دفترچه در مندرج هاي تحصيلي درخصوص برخي از رشته
  .هاي انتخابي خود اقدام نمايند نسبت به ثبت اولويت 30/2/92انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز دوشنبه مورخ 

 راهنماي دفترچه در مندرج شرايط و ضوابط مي توانند براساس متقاضيان 30/2/92ضمن تمديد مهلت انتخاب رشته تا پايان روز دوشنبه مورخ  لذا     
 مـذكور  روز پايـان  تـا  حـداكثر  نظـر  مورد هاي محل  كدرشته ثبت به نسبت هاي مربوط تحصيلي و اطالعيه هاي محل كدرشته همچنين و رشته انتخاب
اند، در صورت تمايل با توجه  ضمناً داوطلباني كه قبالً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده .نمايند اقدام سازمان اين اينترنتي سايت طريق از منحصراً

  .اقدام نمايند 31/2/92هاي انتخابي خود تا تاريخ  رشتهتوانند نسبت به ويرايش  هاي مذكور، مي به مندرجات اطالعيه
 :ها و مؤسسات آموزش عالي اصالحيات برخي شرايط و ضوابط دانشگاه) الف

 0232-4235491: ردورنگا      4235747-4235158: تلفن .    گرمسار، ميدان انقالب، نبش بلوار دانشگاه: آدرس: مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا ـ گرمسار) 1

 :ها در دفترچه راهنما اصالحيات برخي رشته) ب
  :گروه علوم انساني -1جدول شماره 

  )1با ضرايب گرايش)(يعيطب يايجغراف(- )يشناس مياقل(يـ آب وهواشناس1102

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

 ظرفيت پذيرش
  توضيحات  جنس پذيرش نيمسال

  مرد زن دوم اول
  ييمخاطرات آب وهوا شيگرا  مرد زن - 4  مدرس تيدانشگاه ترب  11301 روزانه

  )6با ضرايب گرايش(ياسيس يايـ جغراف1102
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 15  تهران يدانشگاه خوارزم  11654 روزانه

  شرايط درانتهاي دفترچه-تهران ليمحل تحص-تيمازادبرظرف  مرد زن - 10  تهران يدانشگاه خوارزم  11658 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش(عرب اتيـ زبان وادب1104

  باشد يم يآموزش زبان عرب يليعنوان رشته ومدرك تحص  مرد زن - 8  مدرس تيدانشگاه ترب  15396 روزانه
  دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   - زن 10 -  دانشگاه قم  11780 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 10 -  دانشگاه قم  11781 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(كيـ اقتصاد و تجارت الكترون1105
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 8 -  ييدانشگاه عالمه طباطبا  11903 پرديس خودگردان



 202 صفحه

 

  )2گرايشبا ضرايب (يورزش يولوژيزيـ ف1106
  يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  11990 روزانه
  هاي ورزشي باليني، فعاليت بدني و تندرستي گرايش فعاليت  مرد زن - 14  دانشگاه شيراز  12001 روزانه

  يوتندرست يبدن تيفعال شيگرا-دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان   مرد زن - 8  كرمانشاه يدانشگاه راز  12058 پرديس خودگردان
  يكاربرد يورزش شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 8  كرمانشاه يدانشگاه راز  12059 پرديس خودگردان
  يكاربرد يورزش يولوژيزيف شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  دانشگاه سمنان  12060 پرديس خودگردان
هاي ورزشي باليني، فعاليـت گرايش فعاليت-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  12  دانشگاه شيراز  12064 پرديس خودگردان

  بدني و تندرستي
  )4با ضرايب گرايش(رفتار حركتي ـ 1106

  هاي رشد حركتي، يادگيري و كنترل حركتي گرايش  مرد زن - 14  شيرازدانشگاه   12100 روزانه
هـاي رشـد حركتـي، يـادگيري و گـرايش  -محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد  زن  -  12  شيرازدانشگاه   12132 پرديس خودگردان

  كنترل حركتي
  )6با ضرايب گرايش(يورزش تيريـ مد1106

  مديريت بازاريابي در ورزش  گرايش  مرد زن - 6  شهيد بهشتيدانشگاه   12182 روزانه
  آموزش محور وهيش-گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي  مرد - - 10  ييدانشگاه عالمه طباطبا  12209 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش(شيعه شناسيـ 1108
  ـ گرايش جامه شناسي محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 10 -  قمدانشگاه   12452 پرديس خودگردان

  )1گرايشبا ضرايب (علوم قرآن و حديثـ 1111
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 10 -  قمدانشگاه   12713 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 10 -  قمدانشگاه   12714 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(فقه و مباني حقوق اسالمي  –الهيات و معارف اسالمي ـ 1112
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 10 -  قمدانشگاه   12887 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 10 -  قمدانشگاه   12888 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(شيعه شناسيـ 1113
  ـ گرايش كالم محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 10 -  قمدانشگاه   13028 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(منطق- ـ فلسفه 1116
  آموزش محور  - زن - 10  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13131 نوبت دوم
  آموزش محور  مرد - - 10  ييدانشگاه عالمه طباطبا  13132 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش(نيـ فلسفه د1116
  قمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  13134 روزانه

  )4با ضرايب گرايش(يآموزش تيريـ مد1117
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن - 8  رازيدانشگاه ش  13328 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(دانش شناسيعلم اطالعات و ـ 1119
    مرد زن - 5  رازيدانشگاه ش  13536 روزانه

    مرد زن - 2  رازيدانشگاه ش  13552 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش(فرانسه اتيـ زبان وادب1120

    مرد زن - 2 سبزوار-يسبزوار ميدانشگاه حك  15437 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش(يسيانگل اتيـ زبان وادب1121

    مرد زن - 3 فارس بوشهر جيدانشگاه خل  15440 روزانه
  )1با ضرايب گرايش(خصوصيـ حقوق 1126

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  - زن 10 -  قمدانشگاه   13924 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد - 10 -  قمدانشگاه   13925 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(اسناد و امالكـ حقوق ثبت 1126
  قمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 10  دانشگاه تهران  13929 روزانه

  قمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  13932 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش(جزا و جرم شناسيـ حقوق 1126

  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  - زن 10 -  قمدانشگاه   14023 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد - 10 -  قمدانشگاه   14024 پرديس خودگردان

  )6با ضرايب گرايش(مالكيت فكري ـ حقوق 1126
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  - زن 10 -  قمدانشگاه   14093 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد - 10 -  قمدانشگاه   14094 پرديس خودگردان

  )9با ضرايب گرايش(الملل نيـ حقوق تجارت ب1126
  قمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 9  دانشگاه تهران  14107 روزانه

  قمسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  14111 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش(يعموم يـ روانشناس1133

    مرد زن - 6  كرمانشاه يرازدانشگاه   14351 روزانه
    مرد زن - 3  كرمانشاه يدانشگاه راز  14371 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش(حسابداريـ 1134
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  - زن 10 -  قمدانشگاه   14555 پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد - 10 -  قمدانشگاه   14556 پرديس خودگردان

  )8با ضرايب گرايش(مديريت منابع انسانيـ 1142
  گرايش مديريت منابع انساني  مرد زن - 4  شيرازدانشگاه   15126 روزانه

  گرايش مديريت منابع انساني  مرد زن - 2  شيرازدانشگاه   15132 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش(يياجرا تيريـ مد1148

    مرد زن - 6 همدان-نايس يدانشگاه بوعل  15464 روزانه
    مرد زن - 4 همدان-نايس يدانشگاه بوعل  15465 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش( MBEيي اجرا تيريمدمهندسي و ـ 1148
    مرد زن - 33  صنعتي شريفدانشگاه   15442 روزانه

  :گروه علوم پايه -2جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش(پترولوژي  - زمين شناسي ـ 1201

    مرد زن - 8  اصفهاندانشگاه   21003 روزانه
    مرد زن - 4  اصفهاندانشگاه   21025 نوبت دوم
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  )2با ضرايب گرايش(اقتصادي  - زمين شناسي ـ 1201
    مرد زن - 4  اصفهاندانشگاه   21057 روزانه

    مرد زن - 2  اصفهاندانشگاه   21074 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش(تكتونيك  - زمين شناسي ـ 1201

    مرد زن - 6  اصفهاندانشگاه   21106 روزانه
    مرد زن - 3  اصفهاندانشگاه   21124 نوبت دوم

  )8با ضرايب گرايش(مهندسي  - زمين شناسي ـ 1201
    مرد زن - 4  اصفهاندانشگاه   21217 روزانه

    مرد زن - 2  اصفهاندانشگاه   21226 نوبت دوم
  )5با ضرايب گرايش(يكاربرد يميـ ش1203

    مرد زن - 7  يدبهشتيدانشگاه شه  21871 روزانه
  )1با ضرايب گرايش(اي  مهندسي هستهـ 1204

  )اي و ليزيك در چارچوب دانشكده مهندسي هسته(پرتوپزشكي گرايش   مرد زن - 3  صنعتي اميركبيردانشگاه   22087 روزانه
  )اي و ليزيك در چارچوب دانشكده مهندسي هسته(گرايش پرتوپزشكي   مرد زن - 1  صنعتي اميركبيردانشگاه   22248 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش(فيزيك ـ 1204
  ـ گرايش حالت جامد و ذرات بنيادي خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  - زن - 10  قمدانشگاه   22362 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(مهيب يزيـ علوم محاسبات وبرنامه ر1207
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 7 -  ييدانشگاه عالمه طباطبا  22754 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 8 -  ييدانشگاه عالمه طباطبا  22755 پرديس خودگردان

  )1با ضرايب گرايش(محض  ياضيـ ر1208
  دانشگاه ـ گرايش آناليزمحل تحصيل پرديس خودگردان   - زن - 10  قمدانشگاه   23206 پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش آناليز  مرد - - 10  قمدانشگاه   23207 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(يكاربرد ياضيـ ر1208
    مرد زن - 16  دانشگاه زنجان  23260 روزانه

  اتيبيزمينه گراف وترك  مرد زن - 1  دانشگاه سمنان  23382 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن - 10  قمدانشگاه   23490 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(دانش يومهندس ميتصم هيـ نظر1209
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 4  تهران يدانشگاه خوارزم  23571 روزانه

 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 2  تهران يدانشگاه خوارزم  23574 نوبت دوم

  :گروه فني و مهندسي -3شماره  جدول
  )1با ضرايب گرايش(كيالكترون- برق  يـ مهندس1251

  ديجيتالهاي  زمينه سيستم  مرد زن - 7  دانشگاه زنجان  31021 روزانه
  هاي ديجيتال زمينه سيستم  مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  31084 نوبت دوم
 زمينه ميكروالكترونيك  مرد زن - 5  دانشگاه زنجان  31020 روزانه

 زمينه ميكروالكترونيك  مرد زن - 1  دانشگاه زنجان  31083 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش(قدرت- برق  يـ مهندس1251

  هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت زمينه ماشين  مرد زن - 6  زنجان دانشگاه  31212 روزانه
  هاي قدرت و فشار قوي زمينه سيستم  مرد زن - 11  دانشگاه زنجان  31213 روزانه
  نيماش نهيدر زم  مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  31214 روزانه
  ستميس نهيدرزم  مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  31215 روزانه

  هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت زمينه ماشين  مرد زن - 2  دانشگاه زنجان  31287 نوبت دوم
  هاي قدرت و فشار قوي زمينه سيستم  مرد زن - 4  دانشگاه زنجان  31288 نوبت دوم
  ستميس نهيدرزم  مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  31289 نوبت دوم

  )7با ضرايب گرايش(يهسته ا يـ مهندس1251
  )درچارچوب دانشكده مهندسي هسته اي وفيزيك(-گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 2  ريركبيام يصنعتدانشگاه   31646 روزانه

  )درچارچوب دانشكده مهندسي هسته اي وفيزيك(-گرايش كاربردپرتوها  مرد زن - 1  ريركبيام يدانشگاه صنعت  31647 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش(مريپل عيصنا- مريپل يـ مهندس1255

  مريپروژه پژوهشكده رنگ وپل يمحل اجرا  مرد زن - 3  ريركبيام يدانشگاه صنعت  31731 روزانه
  )1با ضرايب گرايش(يميش يـ مهندس1257

  دانشكده فني فومن گيالن ليمحل تحص-گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 5  دانشگاه تهران  31793 روزانه
  دانشكده فني فومن گيالن ليمحل تحص-گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي  مرد زن - 12  دانشگاه تهران  31898 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش(سازه -عمران  يـ مهندس1264
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش سازه  مرد - 10 -  قمدانشگاه   32388 پرديس خودگردان

  )10با ضرايب گرايش(مهندسي محيط زيست  –مهندسي عمران ـ 1264
    مرد زن - 15 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  34082 روزانه

  )2با ضرايب گرايش(يكاربرد يطراح- كيمكان يـ مهندس1267
التحصـيلي درج مدرك فارغ زمينه تخصص در  ارتعاشات كيناميد يتخصص نهيزم  مرد زن - 2  تهران يدانشگاه خوارزم  32970 نوبت دوم

  جامداتكيمكان يتخصص نهيزم  مرد زن - 2  تهران يدانشگاه خوارزم  32971 نوبت دوم  كرج ليمحل تحص -شد نخواهد
  )8با ضرايب گرايش(بيومواد  –پزشكي  يـ مهندس1272

    مرد زن - 15 موسسه غيرانتفاعي مازيار ـ نور  33529 غيرانتفاعي
  )1با ضرايب گرايش(تجارت الكنترونيكي - )IT(اطالعات  يفناور يـ مهندس1276

 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه   - زن 10 -  دانشگاه قم  33566 پرديس خودگردان
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه   مرد - 10 -  دانشگاه قم  33567 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش(يوتريكامپ يشبكه ها- )IT(اطالعات  يفناور يـ مهندس1276
  )يوتريكامپ يشبكه ها( 3 شيگرا بيبراساس ضرا رشيپذ-آموزش محور وهيش  مرد زن - 1  فيشر يدانشگاه صنعت  33610 روزانه

  )يوتريكامپ يشبكه ها( 3 شيگرا بيبراساس ضرا رشيپذ  مرد زن - 1  فيشر يدانشگاه صنعت  33618 نوبت دوم
  )يوتريكامپ يشبكه ها( 3 شيگرا بيبراساس ضرا رشيپذ-آموزش محور وهيش  مرد زن - 1  فيشر يدانشگاه صنعت  33619 نوبت دوم

ـ جز علوم واقع در و يپرديس خودگردان مهندس ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  فيشر يدانشگاه صنعت  33631 پرديس خودگردان رشيپـذ  - شيكـ  رهي
  )يوتريكامپ يها شبكه( 3 شيگرا بيبراساس ضرا

ـ جز علـوم واقـع در   و يپرديس خودگردان مهندسـ  ليمحل تحص  مرد  زن  -  20  فيشر يدانشگاه صنعت  33632 پرديس خودگردان وهيشـ  - شيكـ  رهي
  )يوتريكامپ يها شبكه( 3 شيگرا بيبراساس ضرارشيپذ-آموزش محور

  )4با ضرايب گرايش)(IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276
    مرد زن - 10  دانشگاه صنعتي شريف  33609 روزانه
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  )4با ضرايب گرايش)(IT(ـ مهندسي فناوري اطالعات 1276   مهداا
 مخابرات امنگرايش   مرد زن - 4  دانشگاه يزد  33611 روزانه

 گرايش مخابرات امن  مرد زن - 3  زديدانشگاه   33620 نوبت دوم
  )2با ضرايب گرايش(هوش مصنوعي- ـ مهندسي كامپيوتر1277

 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 4  تهران يدانشگاه خوارزم  33691 روزانه
 تهران ليمحل تحص  مرد زن - 2  تهران يدانشگاه خوارزم  33717 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش(نرم افزار- مهندسي كامپيوترـ 1277
    مرد زن - 8  يزددانشگاه   34064 روزانه

  )1با ضرايب گرايش( HSEمهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست ـ 1293
    مرد زن - 12 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  34061 روزانه

  :گروه كشاورزي -4جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش(اصالح نباتات- كشاورزي ـ مهندسي 1303

    مرد زن - 5  دانشگاه كردستان  41238 روزانه
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 7  كرمانشاه يدانشگاه راز  41274 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(زراعت- ـ مهندسي كشاورزي 1303
    مرد زن - 10  دانشگاه كردستان  41302 روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 6  كرمانشاه يدانشگاه راز  41343 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش(كشاورزيترويج وآموزش - ـ مهندسي كشاورزي 1306

  كرج-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران  مرد زن - 15  مدرس تيدانشگاه ترب  41598 روزانه
  )1با ضرايب گرايش(جنگلداري –ـ مهندسي منابع طبيعي 1307

  دريايي شهرستان نورمحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم   مرد زن - 10  مدرس تيدانشگاه ترب  41619 روزانه
  )1با ضرايب گرايش(علوم خاك - ـ مهندسي كشاورزي 1308

محل تحصيل دانشكده كشـاورزي واقـع دراتوبـان-خاك يزيحاصلخ و يميش شيگرا  مرد  زن  -  5  مدرس تيدانشگاه ترب  41689  روزانه
  كرج-تهران

واقـع دراتوبـان يدانشـكده كشـاورز   ليمحل تحصـ -خاكحفاظت  و كيزيف شيگرا  مرد  زن  -  5  مدرس تيدانشگاه ترب  41690  روزانه
  كرج-تهران

  خاك يزيحاصلخ و يميش شيگرا  - زن - 4 رفسنجان-)عج(عصر يدانشگاه ول  41757 روزانه
  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و  مرد - - 4 رفسنجان-)عج(عصر يدانشگاه ول  41763 روزانه

  )1گرايشبا ضرايب (يعلوم دام- يكشاورز يـ مهندس1309
  كرج-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-گرايش تغذيه دام  مرد زن - 5  مدرس تيدانشگاه ترب  41872 روزانه

  دام هيتغذ شيگرا-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 7  كرمانشاه يدانشگاه راز  42003 پرديس خودگردان
  )1ضرايب گرايشبا (محيط زيست  –مهندسي منابع طبيعي ـ 1317

هاي محيط زيست ـ باهمكاري دانشـكده منـابع طبيعـي و كشـاورزي گرايش آلودگي  مرد  زن  -  12  آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  42626  روزانه
 كرج دانشگاه تهران

  )1با ضرايب گرايش(آمايش سرزمين ـ 1317
گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ـ باهمكاري دانشـكده منـابع طبيعـي و كشـاورزي  مرد  زن  -  15  زيستآموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط   42627  روزانه

 كرج دانشگاه تهران
  )1با ضرايب گرايش(يدركشاورز يوتكنولوژيب-  يكشاورز يـ مهندس1324

  كرج-تهرانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان   مرد زن - 5  مدرس تيدانشگاه ترب  42496 روزانه

  :گروه كشاورزي -6جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش(يولوژيزيـ ف1502

  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 6  رازيدانشگاه ش  71024 پرديس خودگردان

  :هاي حذف شده از دفترچه راهنما رشته) ج
  .هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، حذف گرديده و پذيرش دانشجو در اين كدها انجام نخواهد شد هاي تحصيلي مندرج در جدول ذيل از رديف كدمحل كدمحل

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  كدمحل تحصيل  دوره تحصيلي امتحانينام رشته كد رشته امتحاني  جدول شماره گروه
  دانشگاه عالمه طباطبايي  11106  نيمه حضوري زبان و ادبيات فارسي 1101  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  11107  نيمه حضوري زبان و ادبيات فارسي 1101  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  11108  نيمه حضوري زبان و ادبيات فارسي 1101  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  11109  نيمه حضوري  زبان و ادبيات فارسي 1101  1 علوم انساني
  دانشگاه خوارزمي تهران  11653 روزانه جغرافياي سياسي 1102  1 علوم انساني
  دانشگاه خوارزمي تهران  11657 نوبت دوم جغرافياي سياسي 1102  1 علوم انساني
  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  15441 نوبت دوم زبان و ادبيات انگليسي 1121  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  13899  نيمه حضوري حقوق خصوصي 1126  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  13900  نيمه حضوري حقوق خصوصي 1126  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  13901  نيمه حضوري حقوق خصوصي 1126  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  13902  نيمه حضوري حقوق خصوصي 1126  1 علوم انساني
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15449 نوبت دوم علوم سياسي 1130  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  15323  حضورينيمه مديريت امور شهري 1148  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  15324  نيمه حضوري مديريت امور شهري 1148  1 علوم انساني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  15325  نيمه حضوري مديريت امور شهري 1148  1 علوم انساني
  طباطبايي دانشگاه عالمه  15326  نيمه حضوري مديريت امور شهري 1148  1 علوم انساني
  ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  34043 روزانه مهندسي عمران ـ راه و ترابري 1264  3 فني و مهندسي
  دانشگاه صنعتي اميركبير  34070 روزانه مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 1276  3 فني و مهندسي

  دانشگاه صنعتي اميركبير  51427 روزانه مديريت پروژه و ساخت 1276  5 هنر

  :هاي جديد اضافه شده به دفترچه راهنما رشته) د
  :گروه علوم انساني -1جدول شماره 

  )1با ضرايب گرايش ( عربادبيات  ـ زبان و1104
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  يدبهشتيدانشگاه شه  15471 خودگردانپرديس

  )2با ضرايب گرايش(ياسالم رانيا خيتار-  خيـ تار1107
    مرد زن - 6  دانشگاه زنجان  15472 روزانه

    مرد زن - 3  دانشگاه زنجان  15473 نوبت دوم



 205 صفحه

 

  )3با ضرايب گرايش(شيعه شناسيـ 1108
  ـ گرايش جامعه شناسي محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - زن 10 -  قمدانشگاه   15480 خودگردانپرديس

  )1با ضرايب گرايش(شيعه شناسيـ 1113
  ـ گرايش كالم محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - 10 -  قمدانشگاه   15481 پرديس خودگردان

  )4با ضرايب گرايش(يآموزش تيريـ مد1117
  خودگردان دانشگاهسيمحل تحصيل پرد  مرد زن 7 -  رازيدانشگاه ش  15474 خودگردانپرديس

  )1با ضرايب گرايش(يـ علم اطالعات ودانش شناس1119
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 10  رازيدانشگاه ش  15478 پرديس خودگردان

  )2با ضرايب گرايش(فرانسه اتيادب ـ زبان و1120
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد زن - 15  يدبهشتيدانشگاه شه  15475 خودگردانپرديس

  )2با ضرايب گرايش(يتوسعه جهانگرد يزيبرنامه ر -  يجهانگرد تيريـ مد1125
    مرد زن - 15 نور-اريماز يرانتفاعيموسسه غ  15476 غيرانتفاعي

  )8با ضرايب گرايش(ي منابع انسان تيريـ مد1142
  قم سيپرد ليمحل تحص-گرايش مديريت عملكرد وبهره وري منابع انساني  مرد زن - 6  دانشگاه تهران  15477 دومنوبت

  )2با ضرايب گرايش( MBEاجرايي  تيريمدمهندسي و ـ 1148
 شيوه آموزش محور  مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15482 روزانه
    مرد زن - 5 خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي   15483 روزانه

    مرد زن - 1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15484 نوبت دوم
  محل تحصيل تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته   مرد - - 12 مالك اشتر يدانشگاه صنعت  15487 روزانه

  محل تحصيل تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته   مرد - - 8 مالك اشتر يدانشگاه صنعت  15488 نوبت دوم

  :گروه علوم پايه -2جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش(فيزيك ـ 1204

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ حالت جامد و ذرات بنيادي  مرد - - 10  دانشگاه قم  23843 خودگردانپرديس
  )2با ضرايب گرايش(رياضي كاربردي ـ 1208

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  مرد - - 10  دانشگاه قم  23844 پرديس خودگردان

  :گروه فني و مهندسي -3جدول شماره 
  )3با ضرايب گرايش(مخابرات - برق  يمهندسـ 1251

  گرايش شبكه  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  34097 روزانه
  رمز گرايش  مرد زن - 4  دانشگاه تهران  34098 روزانه

  گرايش شبكه  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  34099 نوبت دوم
  گرايش رمز  مرد زن - 2  دانشگاه تهران  34100 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش(قدرت - برق  يـ مهندس1251
  نيماش نهيدرزم  مرد زن - 6  دانشگاه سمنان  34103 نوبت دوم

  )1با ضرايب گرايش(سازه  -مهندسي عمران ـ 1264
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش سازه  - زن 10 -  دانشگاه قم  34111 خودگردانپرديس

  )10با ضرايب گرايش(مهندسي محيط زيست  –مهندسي عمران ـ 1264
    مرد زن - 8 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  34112 نوبت دوم

  )5ضرايب گرايشبا (مواد حفاظت از و يخوردگ - مواد يـ مهندس1272
    مرد زن - 7  دباهنركرمانيدانشگاه شه  34104 روزانه

    مرد زن - 3  دباهنركرمانيدانشگاه شه  34105 نوبت دوم
  )1با ضرايب گرايش(موادنانو  -مواد يـ مهندس1273

    مرد زن - 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  34108 روزانه
    مرد زن - 4 بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و   34109 نوبت دوم

  )3با ضرايب گرايش(هاي كامپيوتري  شبكه - )IT(اطالعات  يفناور يـ مهندس1276
    مرد زن - 7  دانشگاه صنعتي شريف  34113 روزانه

  )4با ضرايب گرايش(اطالعات يستمهايس تيريمد- )IT(اطالعات  يفناور يـ مهندس1276
  پرديس خودگردان دانشگاه ليمحل تحص  مرد زن - 15  رازيدانشگاه ش  34106 پرديس خودگردان

  )3با ضرايب گرايش(نرم افزار- وتريكامپ يـ مهندس1277
    مرد زن - 4  يزددانشگاه   34110 نوبت دوم

  )2با ضرايب گرايش(يهوش مصنوع- وتريكامپ يـ مهندس1277
    مرد زن - 6  دباهنركرمانيدانشگاه شه  34101 روزانه

    مرد زن - 2  دباهنركرمانيدانشگاه شه  34102 نوبت دوم
  )3با ضرايب گرايش(نرم افزار- وتريكامپ يـ مهندس1277

  يدانشگاهي واقع درانزلسيپرد ليمحل تحص  مرد زن - 15  رشت-النيدانشگاه گ  34107 پرديس خودگردان
  )1با ضرايب گرايش( HSEمهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست ـ 1293

    مرد زن - 8 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  34114 نوبت دوم

  :گروه كشاورزي -4جدول شماره 
  )1با ضرايب گرايش(اقتصاد كشاورزي  - مهندسي كشاورزي ـ 1304

    مرد زن - 3  دانشگاه كردستان  42630 روزانه
  )3با ضرايب گرايش(بوم شناسي آبزيان شيالتي  –مهندسي منابع طبيعي ـ 1311

    مرد زن - 8 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  42631 نوبت دوم
    مرد زن - 15 آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  42632 روزانه

  )1با ضرايب گرايش(محيط زيست  –مهندسي منابع طبيعي ـ 1317
هاي محيط زيست ـ باهمكاري دانشـكده منـابع طبيعـي و كشـاورزي آلودگيگرايش   مرد  زن  -  5  آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  42633  نوبت دوم

 كرج دانشگاه تهران
  )1با ضرايب گرايش(آمايش سرزمين ـ 1317

گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ـ باهمكاري دانشـكده منـابع طبيعـي و كشـاورزي  مرد  زن  -  8  آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست  42634  نوبت دوم
 كرج دانشگاه تهران

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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