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 1 مقدمه
 1 روش گزينش )الف
  1  خاص هاي داراي شرايط بورسيه و رشته )ب
  1  ) كارشناسي ارشد(هاي آموزشي در مقطع تحصيالت تكميلي  شيوه )ج
  1  و ايثارگران سهميه رزمندگان )د
 1  اتباع خارجيپذيرش  )  ه
 2  ها و مؤسسات هاي كارشناسي دانشگاه رتبه اول دوره )و
 كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز

 با معدلمهم در رابطه خيلي تذكرات  -      

3 -2 
2  

 4 انتخاب اينترنتي محل تحصيل )ح
 4 هاي تحصيلي  فرم اينترنتي انتخاب رشته )ط
  5  مهمخيلي هاي  يادآوري )ي
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 6-88    هاي تحصيلي گروه علوم انساني  محل كد رشته - 1جدول شماره  -
 89-141    هاي تحصيلي گروه علوم پايه  محل كد رشته - 2جدول شماره  -

 142-205    هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي  محل كد رشته - 3جدول شماره  -

206- 239    هاي تحصيلي گروه كشاورزي  محل كد رشته - 4جدول شماره  -
240- 249    هاي تحصيلي گروه هنر  محل كد رشته - 5جدول شماره  -
  250   هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي  محل كد رشته - 6جدول شماره  -

ست
پيو

  ها 
  251  ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه شهريه دوره) الف
 و ها انشگاهدنوبت دوم  هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشتهدر دانشجو   ضوابط پذيرش شرايط و )ب

  251   عالي  آموزش  مؤسسات

  251  حضوري هاي نيمه هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته )ج
  251  دانشگاه پيام نوردر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  )د
  251  غيرانتفاعي و  غيردولتيآموزش عالي مؤسسات در شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  ) ه
  251- 252  هاي مجازي دورهدر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  )و
  253  پرديس خودگردانهاي  دورهدر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  )ز
254-266 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه )ح
  267- 270  عالي داراي شرايط خاصهاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش  شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان )ط

  271  )ها و مؤسسات آموزش عالي كارشناسي دانشگاه ويژه دانشجويان سال آخر(مخصوص معدل فرم ـ 
  272  ها و مؤسسات آموزش عالي التحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه فرم تأييديه فارغـ 
 273  انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيشـ 
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  1394دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   1صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

   تعالي  سمهاب
   دمهـمق

  شـدگان  قبـول  كـه  اميد  اين با و 1394 سال )ناپيوسته كارشناسي ارشد  هاي دوره( تكميلي  تحصيالت ورودي  آزمون  براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با      
 باشـند، نظـر    عالي  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

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

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

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   چند 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 وعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مياست عدم مراجعه داوطلب در م الزم به ذكر .گرديدخواهد   انجام

پايگـاه اطـالع رسـاني    و  از طريق نشريه پيك سـنجش  4/3/1394در تاريخ ساير مراحل گزينش  برنامه زماني مصاحبه و ظرفيت و تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر :توجه* 
 .رسيد به اطالع داوطلبان خواهدسازمان 

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

  .باشد داراي شرايط خاص مستثني مي يا محل بورسيه و كد شرط محدوديت انتخاب دو از ،شاهد و )ع(ي امام صادقها دانشگاهي تحصيلي ها محل كد رشتهانتخاب  -4 هرتبص
  .نمايد نمي ءاعطا 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  مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايانو بوده 

  .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 
  : و ايثارگران رزمندگان سهميه )د
در صـورت دارا   ،هـا  محـل   كد رشته از  يك هر در  اسالمي  شوراي  مجلس  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  به ايثارگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

 افـراد ( سـهميه رزمنـدگان واجـد شـرايط      متقاضـيان   به  ظرفيت% 20 تا سقف) براي ايثارگران(حدنصاب علمي % 70و حداقل ) براي رزمندگان(علمي  حدنصاب% 80بودن حداقل 
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند، كسب الزم را   نمره  حد نصاب  كه )يك  شماره  راهنماي  دفترچه 5و  4 اتصفح در  مندرجو تسهيالت  ها از سهميه 1 بند  مشمول
 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  ناپيوسته  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  وطلبانياز دا  دسته  آن: 3تبصره 

  .را نخواهند داشت 1394سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته 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 پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامهبر اساس مصوبه : 4تبصره 

عالي غيردولتي و غيرانتفـاعي و يـا   نور، مؤسسات آموزش  ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام حضوري دانشگاه هاي شبانه و نيمه هاي تحصيلي دوره شدگان رشته پذيرفته
  .هاي مربوط در اين آزمون خواهند بود اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه الملل قرار گرفته هاي مجازي و بين دوره

  : اتباع خارجيپذيرش )   ه
منـدرج در دفترچـه   ( شـرايط عمـومي و اختصاصـي ايـن آزمـون     دارا بـودن  ، بايد عالوه بر 1394در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني      

نهايي اين آزمـون قـرار    شدگان 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

شـركت داده   در گـزينش ) 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

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  «سسات آموزش عالي آن مناطق، ها و مؤ 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) از جمله تعهدات استخدامي( هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3

  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است رشته توضيح و فهرست اين. باشد مي
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  1394دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   2صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

  :آموزش عالي  و مؤسسات ها دانشگاهكارشناسي  هاي دوره رتبه اول) و
مصـوب   5/5/1393مـورخ    77897/21و كارشناسي ارشـد بـه شـماره    ) پيوسته و ناپيوسته(هاي كارشناسي  استعدادهاي درخشان در دورهنامه پذيرش با آزمون  بر اساس مفاد آيين

از آخـرين  ها و مؤسسات آموزش عالي نيز ابالغ شده است، برخـي   شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاه 25/4/93جلسه مورخ 
  .رسد تغييرات به شرح زير به اطالع داوطلبان مي

 هـر  در  ظرفيـت؛  3نفر،  9نفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت بيش از  9تا  5نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت  4تا  1 ظرفيتبه ترتيب براي   اين دفترچهمندرج در   ظرفيت بر  عالوه     
  نامـه  آيـين  مفـاد   بـر اسـاس    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  كدرشته

  بـه   شرايط گزينش سايرو %) 90(  الزم  علمي  نمره  حد نصاب احراز  صورت در اند، نموده  شركتو  نام ثبت  آزمون  اين دركه   كارشناسي  دوره  اول  رتبه  التحصيالن فارغ  تحصيل  ادامه
 . شود مي  داده  تخصيصذيل  7 تا 1 هاي تبصره  شرح

 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 به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايدضمناً 

 در مقطـع كارشناسـي   آموزشي خـود هاي  التحصيالن رتبه اول كليه رشته رشته، از بين فارغ سال به ازاي هر هر در بار يك آموزش عالي موظفند مؤسسات و ها دانشگاه -2  تبصره
به سازمان سـنجش   مقررموعد  باشد دررا كسب كرده  كلمعدل كه باالترين  ار فقط يك نفر ،آنها نگذشته باشدآموختگي  تحصيلي از زمان دانش حداكثر يك سال كه

  .معرفي نمايند آموزش كشور
هاي فوق شده باشند  طريق آزمون سراسري اين سازمان وارد دوره مجازي چنانچه از و حضوري هاي نيمه دوره مقطع كارشناسي در  دانشجوياننامه مزبور  آيين بر اساس -3  تبصره

  .شوند مند توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره مي
  ايـن   توانند از مزايـاي  نمي  و فناوري  تحقيقات ، به وزارت علوم  وابسته غير  علمي و مراكز ها دانشگاه ساير 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)   ارشد ناپيوسته  كارشناسي

 توسـط  )272 در صـفحه   منـدرج (رتبـه اول    ييديـه أت  فرمضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان بر اساس مندرجات   كه شد خواهند  گزينش اول رتبه  امتياز در افرادي :تذكر* 
 بـديهي  .گـردد اعـالم    سازمان  ه اينب اينترنتي منحصراً از طريق پرتال 6/5/1394 تاريخ تا حداكثر  آنان حصيلت  محل  عالي  آموزش  مؤسسهآموزشي دانشگاه و يا  معاونت

اند فرم مذكور  لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز كه مجاز به انتخاب رشته گرديده. لحاظ نخواهد شد  آنان  براي  اول  رتبه  سهميه  اينصورت غير در  است 
 حداكثر مجازند نامه آيينضمناً مشموالن اين . ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط نمايند را 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

  حـاوي  اي  كارنامـه   داوطلبـان  از  يـك  هر براي ،1394  سال)   ارشد ناپيوسته  كارشناسيهاي  دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به     
 در  مجـاز   رتبـه   آخـرين  ،)با توجه به ضرايب مندرج در رشـته امتحـاني ذيـربط   ( ، رتبه داوطلب بدون سهميهسهميه در داوطلب  ، رتبه كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات
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 رشـته 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 1394 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  

نام دانشگاه يا مؤسسه  و نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسيمعدل كارداني، معدل كارشناسي، ماه و سال فراغت از تحصيل،  ، سهميه ارگان ،نامي ثبت  سهميهشناسنامه، سال تولد، 
  .تاس  دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين ، بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيار در مقطع كارشناسي داوطلب التحصيلي فارغ
  :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   ه ساير مدارك ثبتكارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نشانگر اين معدل باشد را به همرا

  .نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت
و يا اينكه باشد  ل اعالم شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نميدر صورتي كه معد) پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه(باشند  كه مجاز به انتخاب رشته مي دسته از داوطلباني آن -2

اطالعيه توزيـع  ( 6/11/93براساس مفاد اطالعيه مورخ نسبت به تغيير معدل خود  مطابق ضوابطبه سايت سازمان با مراجعه اند،  مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده
واحـدهاي  ميانگين معـدل  نيز التحصيلي و دانشجويان سال آخر  آموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدرك فارغ دانش استالزم لذا . نماينداقدام ) كارت ورود به جلسه

  .اينداين دفترچه راهنما را تكميل و تأييد نم 271و فرم مخصوص معدل مندرج در صفحه درج در محل مربوط  30/11/93خود را تا تاريخ گذرانده شده 
ه يـ اند، مطابق مفاد فرم تأييد بوده دانشجوي سال آخر دوره كارشناسينام و شركت در اين آزمون،  مالك عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت -1-2

ميانگين واحدهاي گذرانده شـده   همان) 6/11/49و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه مورخ  1ي شماره دفترچه راهنما 38مندرج در صفحه (معدل 
  .باشد در دوره كارشناسي مي 30/11/1393و يا  31/6/1393تا تاريخ 

التحصيلي بـه عنـوان    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 رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ دانشجوي

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

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 -1ه تبصر
  .شده در اين كارنامه درج شده است

باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه       هاي فعلـي مـي   و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدلهاي معمول بوده  براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل -2تبصره 
  .در نظر گرفته شده است 10اند، حداقل نمره معدل يعني  نام اينترنتي درج ننموده ثبت

التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي آنـان تـا       فارغ 31/6/1394كه حداكثر تا تاريخ  سال آخر دوره كارشناسي پيوستهبراي دانشجويان  -3تبصره 
  .درج شده است 30/11/1393و يا  31/6/1393تاريخ 

  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -4تبصره 
التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمـي آنـان تـا     فارغ 31/6/1394كثر تا تاريخ كه حدا سال آخر دوره كارشناسي ناپيوستهبراي دانشجويان  -5تبصره 

  .به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است 30/11/1393و يا  31/6/1393تاريخ 
  .اپيوسته و كارداني درج شده استهاي اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ن ، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -6تبصره 

انـد،   بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرك دوره كارشناسي اقدام نمودهپس از معرفي اين سازمان و ، كه داوطلبان حافظ قرآنمالك عمل معدل براي آن دسته از  -4
  .معدل تعيين شده از سوي اين سازمان خواهد بود

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير   به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهنمايد كه  مجدداً يادآوري مي -5
. نماينـد ) ايج اوليه اصالح نكـرده باشـد  در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نت(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 از معدل مندرج در كارنامه اوليه مي باشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض دارند و معدل واقعي آنان بيشتر داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -6

شناسـايي   تصـوير كـارت   و )دفترچـه راهنمـا  همين  271در صفحه  مندرجالتحصيلي و يا فرم مخصوص معدل  گواهي فارغ(ييد شده أمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت
سـازمان سـنجش    15875-1365 :صـندوق پسـتي   ،تهـران : از طريق پست پيشتاز بـه آدرس  31/2/1394 تاريخحداكثر تا عكسدار يا كارت ملي به همراه كارنامه نتايج اوليه 

  .مكاتبه نمايند ،واحد تحصيالت تكميلي ،نام اداره ثبت ،آموزش كشور



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                        1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1394دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   3صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

  :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  نمره كه  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 
در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني كه  :غيرانتفاعيهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و  شركت در گزينش رشته مند به عالقه -3رديف 

اند، كلمـه   نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده هاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به هنگام ثبت مندي خود را به رشته عالقه
  .شده استدرج » خير«و براي ساير داوطلبان كلمه  »بلي«
انـد،   ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننموده هاي دانشگاه نامي براي انتخاب رشته آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت :تبصره

پيغـامي را مبنـي بـر امكـان     ) نـامي  مشخصات ثبـت (در ذيل بند الف ند، ها كسب كرده باش هاي اين دانشگاه در صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
هـا و   هـاي مربـوط بـه دانشـگاه     لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشته. ها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نمود انتخاب اين رشته

هاي  بابت اعالم عالقمندي به رشته) تومان  هزار هشتمعادل (ريال  000/80 مبلغپس از واريز  بايست ام نور هستند، ميمؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پي
هـا و مؤسسـات    عالقمندي به انتخـاب ايـن دانشـگاه    عالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتاب از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتها و مؤسسات،  اين دانشگاه

  . ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند نموده و سپس اين رشتهاقدام 
 .  است  شده  درجداوطلب  )اصلي(كد و نام رشته امتحاني اول در اين رديف،  :كد و نام رشته امتحاني اول -4رديف 
، 1394سـال   )ناپيوسـته  ارشد  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمونضوابط  شرايط و  كليه  بر اساس  اينكه  نظر به :كد ضريبوضعيت داوطلب در هر  -5رديف 

  مراحـل   برايو 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
 در شـده مـذكور    انجام  علمي  گزينش  بر اساسوضع علمي داوطلبان گردند، لذا  مي  معرفي  عملي ياتشريحي   آزمون در  ، شركت عمومي صالحيت بررسي  :شامل  مختلف

  .گردد به شرح زير اعالم مي 4جدول شماره مندرجات هر يك از مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول  اين درگرايش رشته امتحاني،  هر
بـاالي  كارنامـه و همچنـين    7بنـد  جـدول ذيـل    اين كد در. دنباش يب يكسان مياهايي است كه داراي ضر مجموعه رشته گرايش ، كدنظور از كد ضريبم :كد ضريب -1-4

  .دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده استدر  ،هاي تحصيلي جداول كدرشته محل
  داراي  كـه   هـايي  در رشـته (  كد ضريب 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 چند
  .درج گرديده است ، كد ضريب و در هر  سهميه در  امتحاني  رشته  كنندگان شركت  كليه  بين در  داوطلبكل   رتبهدر اين ستون،  : سهميه در  داوطلبكل   رتبه -3-4

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 باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذكور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبه گردد، غيرقابل استناد مي متعاقباً برگزار ميتشريحي بوده و آزمون آن 

   .ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود به عبارت ديگر اين رتبه
درج گرديـده  گـرفتن سـهميه    نظـر  بدون در ،كد ضريب هر دركنندگان رشته امتحاني  كليه شركتبين  رتبه داوطلب دردر اين ستون،  :بدون سهميه داوطلبكل رتبه  -4-4

  .است
درج  با توجه بـه سـهميه   كد ضريبدر هر  ،روزانهدوره هاي تحصيلي  رشتهآخرين رتبه مجاز در ستون، در اين  :روزانهدوره هاي  رشتهسهميه در آخرين رتبه مجاز در  -4-5

   .گرديده است
مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محـل  كه نشانگر  ،كد ضريبدر هر و  روزانههاي دوره  در رشته ستون،در اين  :روزانهدوره هاي  رشتهنتيجه در  -4-6

بـدين ترتيـب   . شود درج شده، مشخص مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  انتخاب رشتهاساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي  مربوط، بركد ضريب هاي  يا رشته محل
درج شـده  » مجـاز «كه در ستون نتيجه بـراي وي كلمـه    ،باشد مربوط به رشته امتحاني ميكد ضريب هايي از  داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشته محل

به منزله آن اسـت كـه داوطلـب مجـاز بـه      . درج شده باشد» غيرمجاز«ي از رشته امتحاني كلمه كد ضرايببل بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقا. است
  .باشد غيرمجاز نمي كد ضرايبهاي  انتخاب كدرشته محل يا كدرشته محل

بـا   كـد ضـريب  در هـر   ،غيرروزانههاي تحصيلي  رشته رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به ستون،در اين  :غيرروزانه هاي در دورهرتبه داوطلب در سهميه  -4-7
  . درج گرديده استمربوط  توجه به سهميه

مربـوط   با توجه به سهميه كد ضريبدر هر  ،غيرروزانههاي تحصيلي  رشته برايآخرين رتبه مجاز  ستون،در اين  :غيرروزانهي ها سهميه در دورهآخرين رتبه مجاز در  -4-8
   .درج گرديده است

مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب بـراي انتخـاب كـد    كه نشانگر  كد ضريبدر هر  ،غيرروزانههاي تحصيلي  رشتهدر  نتيجهستون، در اين  :غيرروزانههاي  هدورنتيجه در  -4-9
 .شـود  درج شده، مشـخص مـي  ) دفترچههمين (هاي تحصيلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشتهاساس ضوابطي كه در  مربوط، بر كد ضريبهاي  رشته محل يا رشته محل

 »مجاز«باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمـه   مربوط به رشته امتحاني مي كد ضريبهايي از  رشته محلكدبدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كدرشته محل يا 
به منزله آن است . درج شده باشد» غيرمجاز«از رشته امتحاني كلمه كد ضريب و يا كد ضرايبي بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل . درج شده است

  .باشد غيرمجاز نمي كد ضرايبهاي  كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل يا كدرشته محل
  . آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد 8-4و  7-4هاي  از رشته امتحاني داوطلب، در رديف ،غيرروزانهلي يهاي تحص در رشته در صورت وجود ظرفيت پذيرش :تذكر* 

كـد  به منزله آن است كه با توجه به نمرات اكتسابي داوطلب در رشته امتحـاني و  » باشيد مجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف  :وضعيت انتخاب رشته داوطلب -6رديف 
اساس ضوابط و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي     ، مجاز به انتخاب رشته بر4موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره  كد ضرايبو يا  ضريب

 »مجاز نيستيد«كارنامه آنان كلمـه   6در رديف  ،باشند دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي شد و براي آنبا مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  انتخاب رشته
    .درج شده است

اسـاس رشـته،    بـر هـا، معـدل داوطلبـان     با توجه به اختالف سطح علمي دانشـگاه  ،ريزي تحصيالت تكميلي اساس مصوبه شوراي برنامه بردر اين رديف،  :معدل مؤثر -7رديف 
   .دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است

  :اطالعات رشته امتحاني دوم )ز -3
اطالعـات مربـوط بـه رشـته      7و  6، 5، 4، 2، 1هاي  رديف با اين تفاوت كه در ،باشد مياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول 

داوطلـب بـراي   و معدل مؤثر وضعيت انتخاب رشته  ،كد ضريب، وضعيت علمي داوطلب در هر دوم امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته امتحاني
  .اند، درج گرديده است اطالع داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده
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  : 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
  دقيـق   مطالعـه  بـا   است  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي  داده باشند، قرار مي رشته  انتخاب به مجاز ي غيرروزانهها دورههاي روزانه و يا  در دوره  ،اوليه نتايج  كارنامه 5رديف   اساس بر

آمـوزش   مؤسسـات هاي روزانه، نوبت دوم، نيمـه حضـوري،    دوره از  عالقه مورد  يها محل  كد رشته انتخاب  به  نسبت، تكميلي  تحصيالت  ورودي  راهنماي آزمونهاي  دفترچه
 محل  كد رشته) يكصد( 100 تا حداكثريا بورسيه  هاي داراي شرايط خاص و همچنين رشته و پرديس خودگردانهاي  ، دورههاي مجازي ، رشتهعالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور

 .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به را انتخابي  يها محل  رشتهكد و اقدامكارنامه  5 جدول شماره »نتيجه« عنوان توجه به مندرجات ذيل با
  متقاضـي  نيـز  )نام ثبتراهنماي  دفترچه 6مندرج در صفحه (  امتحاني  رشتهكد  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
امتحـاني    رشته( 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 ) اول

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  دانشجويان(  دبيري  هاي در رشته  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -4
  داوطلـب   شـخص   عهـده   بـه   آن  عواقـب   اينصورت غير در  است  بديهي. نمايند  خود را مشخص  وضعيت  آموزش و پرورش  وزارت  به  بايد از لحاظ تعهد خدمت  باشند كه  داشته

 . خواهد بود
 .الزم است براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايندشوند  هاي امتحاني داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رشته مي آن دسته از داوطلباني كه در رشته -5
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 -6

  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  -7
با توجه به هوشمند بودن بديهي است . يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نماپروژه  2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر ميداوطلبان در صورت تمايل 

 پروژه، تشريحي رت و برگزاري آزمونتوزيع كاضمناً تاريخ . ه نخواهد شداز اين رشته امتحاني داد پروژه 2سيستم انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 
 دوشـنبه مـورخ   هـاي طريـق نشـريه پيـك سـنجش روز     اطالعيه از صورت هب )1364و  1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحاني كد رشته( عملي يا و
  .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدسازمان و پايگاه اطالع رساني  11/3/1394و  4/3/1394
و منحصـراً   8/3/94اند، در تاريخ  براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده) طراحي صنعتي( 1362كدرشته امتحاني ) تشريحي(الزم به توضيح است كه آزمون عملي  :تبصره

   .منتشر خواهد شد 4/3/94ك سنجش مورخ نامه پي 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(ت محترم وزيران به استناد بند أتصميم هي بر اساس : مهم  رتذك

 كه داراي آزمـون  1364و  1362 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحاني كد رشته تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته در
كـه متعاقبـاً در   ( آزمون مربوط نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمـون  شركت درقبل از دريافت كارت  بايد ،باشند مي عملي يا تشريحي، پروژه و

  .نمايند اقدام شبكه شتابهاي بانكي عضو  از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارت) هاي فوق اعالم خواهد شد اطالعيه
هاي فوق  هاي تحصيل رشته بديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، كه نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي و انتخاب كد محل *

  .را نخواهند داشت پروژه و يا عملي ،تشريحي و اين داوطلبان اجازه شركت در آزمون نگرديدهاقدام ننموده باشند، كارت ورود به جلسه صادر 
   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
  :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* 
بـه   يكي از ايـن مـوارد   صورت عالمتگذاري در 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 عتراضي از وي سلب ميحق هرگونه ا و شد خواهد  محروم بعد  سال  آزمون و  اين آزمون ازباشد، 

  □. باشد ميييد أت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  معدل، رشته(اطالعات فوق 
 □. داراي مغايرت است ييد نبوده وأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  معدل، رشته(اطالعات فوق 

نسـبت بـه تغييـر معـدل خـود      ابتـدا  لذا الزم است داوطلبان . داده خواهد شدموارد مربوط نمايند به آنها اصالح و ويرايش در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري  :تبصره
التحصيلي و دانشجويان  معدل مندرج در مدرك فارغ آموختگان دوره كارشناسي دانش. نماينداقدام ) اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه( 6/11/93براساس مفاد اطالعيه مورخ 

پـس از   كـه  نماينـد خود را در محل مربـوط درج   دانشگاه محل تحصيلرشته تحصيلي و سپس و  30/11/93سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 
   .شد دويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواه

، در كارنامـه  5راي داوطلباني كه با توجه به منـدرجات رديـف   گاه اينترنتي اين سازمان منحصراً بهاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پاي فرم انتخاب رشته     
روش ورود  دواز لـذا داوطلبـان الزم اسـت بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته          ،باشـد  يت ميؤباشند، قابل ر مجاز به انتخاب رشته مي هاي غيرروزانه دوره يا اي روزانه وه دوره

  .، اقدام نمايندي انتخابي و تكميل فرم مذكورها محل كدرشتهنسبت به ثبت  ،كد ملي وشماره پرونده، شماره داوطلب  -2. نام ثبتگيري پيكدو  شماره پرونده -1 :اطالعات
 پيام نورها، دانشگاه  حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه نيمه، )شبانه(هاي نوبت دوم  دوره ؛كارنامه نتايج اوليه 4در جدول شماره  هاي غيرروزانه ز دورهامنظور  :تبصره

   .باشد مي غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي ـ مؤسسات ها و  دانشگاه و
عنـوان    بـه (در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر دهـد   ،بيني گرديده سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در     
رشـته   يـك يـا چنـد كـد ضـريب     يا اينكه داوطلـب در   محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و كدرشتهاعالم 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

   :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
 273صـفحه   نمونه منـدرج در 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

  .تحصيلي خود اقدام نمايند هاي شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري  تر كوتاهو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان اين دفترچه درج 
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

ليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه   ك ها مبادرت نموده و در آنها قبول شوند، باشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشته مي است، به عهده داوطلبان
) 1260كدرشـته امتحـاني   (دسي صـنايع  آموختگان مقطع كارشناسي در رشته مهن دانش: به عنوان مثال. خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود

 .    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



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                        1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  1394دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   5صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

  : 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
  .همين منظور نيز درج شده استبه مربوط  ضريب هاي تحصيلي، كد باالي جداول رشته درامتحاني رشته 

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

  .موده و مد نظر داشته باشندرا مطالعه ن) ...هاي مختلف و  دوره
گذرانـدن دروس    رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـه      پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با 1394آزمون 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 1394دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال  همانگونه كه در -4

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

بـر  . توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهنـد  رشته مربوط مي نوبت دومدوره روزانه به شرط پرداخت شهريه دوره  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  دسته آن  اساس پذيرش  همين

مورخ  252و  23/1/1390مورخ  221شوراي عالي انقالب فرهنگي، جلسات  3/9/1377مورخ  432راي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه شو -5
ريزي آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصـيل   شوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و كارگروه مربوط و جلسه  5/10/1391

ابـالغ شـده توسـط     28/5/92مـورخ   77633/2نامه شماره  اند، طي آيين هاي جامع دارندگان مدرك معادل نشده آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمون
  :معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشت

هـاي   ري دورهمبني بر ممنوعيت برگزا(شوراي عالي انقالب فرهنگي  3/9/77مورخ  432آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره  -1-5
 .گيرند اند، مشمول اين مصوبه قرار مي هاي معادل پذيرفته شده در دوره) معادل

الذكر  هاي مدرك معادل شركت نموده ولي قبولي آنان بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوق الذكر در دوره آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -2-5
 .گيرند شمول اين مصوبه قرار مياعالم شده، در 

اند، به دليل ممنوعيت برگـزاري دوره معـادل، در    الذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شده آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -3-5
 .هاي باالتر را ندارند ودي دورههاي ور گيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمون شمول اين مصوبه قرار نمي

هاي درسـي دوره را برابـر    هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه كه در دوره) 5-2و  5-1مشمولين بندهاي (آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي   -4-5
كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور و يا دانشـگاه  (هاي ورودي مقاطع باالتر  ناند، اجازه دارند در آزمو هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذرانده برنامه

 .شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند) شود آزاد اسالمي برگزار مي
اند، مشـروط براينكـه    گسترش آموزش عالي وارد شدههاي فاقد مجوز شوراي  كه در دوره) 5-2و  5-1ي مشمولين بندها(آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي  -5-5

اين عـده از داوطلبـان در   . هاي مقاطع باالتر شركت نمايند هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمون برنامه
وره را به تشخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند واحدهاي د% 20صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع باالتر موظفند تا 

 .در دروس مذكور، تحصيل خو را در مقطع باالتر ادامه دهند 00/12و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 
و پـرورش، فرهنگيـان داراي مـدرك     وزارت آمـوزش  19/11/89به پيشنهاد مورخ  شوراي معين شوراي انقالب فرهنگي و بنا 23/1/1390مورخ  221بر اساس مصوبه جلسه  -6

  .ندده ادامه تحصيل 1394ت 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 زماني كه از طريق اطالعيهانتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده  -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  عالقه  ترتيبنشانگر   تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت  نهايي  گزينش در  يا امتيازي ثيرأت  هيچگونه
 عـالي  آمـوزش   مؤسسـات  ،عـالي  آموزش و مؤسسات ها دانشگاه حضوري، مجازي و پرديس خودگردان ، نيمهنوبت دوم :هاي دوره تحصيلي يها محل كدرشته داوطلبان متقاضي -9

هاي پذيرنده دانشـجو،   لذا الزم است در خصوص ميزان شهريه دانشگاه .باشند مي  شهريه  پرداخت به ملزم ،دانشگاه پيام نور و  خاص شرايط  داراي يا و غيرانتفاعيغيردولتي و 
   .همين دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند 251توضيحات مندرج در صفحه 

دانشگاه يـا مؤسسـه آمـوزش    ، نام تحصيليرشته و گرايش با ذكر عنوان دوره  ذيل عنوان هر هاي مختلف تحصيلي، در دورهتحصيل ي ها محلالزم به ذكر است كه  :توجه* 
 .صورت يكجا درج شده است ههاي تحصيلي ب در جداول رشته عالي محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش و توضيحات مربوط،

  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 مجدداً تأكيد ميهمچنين . گردد ميلغو  آنان  قبولي  اينصورت شوند، در غير  التحصيل فارغ 31/6/1394 تاريخ تا بايد حداكثر  داوطلبان -11
   .را نخواهند داشت 1395  سال)   ارشد ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون در  شركت  حق، 1394آزمون تحصيالت تكميلي سال 

 شخصاً بـا  15/5/1394 تاريخ تا حداكثر است   دهد، الزم نميرا   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      و اثر انگشـت ( يا با ارسال درخواست كتبي و دارد  و رسيد دريافت  اقدام 1394  سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  از گزينش  انصراف
اداره بـه   15875-1365: صندوق پسـتي  ،تهران :پست سفارشي به آدرس التحصيلي خود را از طريق موضوع عدم فارغيا كارت ملي  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 ،1394  تكميلي سال  تحصيالت  ورودي  آزمون نهايي در  گزينش  نتيجه آگاهي از منظور  به -12
  .اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شداينترنتي طريق سايت 

كـه   ...) و   تحصيل  حيننام،  ثبت ، شدن پذيرفته ، انتخاب رشته(  مرحله هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي ، داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هر -13
  .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 شماره تلفنوده و يا با ارسال مدارك مستند مكاتبه نم با ،آموزش كشور
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 16 ادبيات فارسيزبان و  روزانه  10001  دانشگاه اراك
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10002  دانشگاه اروميه
- 11 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10003  دانشگاه اصفهان

6  - فقط زن -محور  آموزش زبان و ادبيات فارسي روزانه  10004  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
17  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي روزانه  10005  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10006  دانشگاه ايالم
- 14 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10007  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 18 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10008  دانشگاه بيرجند
- 14 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10009  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 11 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10010  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  10011  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 7  - و پرورش آموزش

- 5 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10012  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي گرايش 

 روزانه  10013  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5  - ادبيات عامه

پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي گرايش 
 روزانه  10014  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات فارسيزبان و  5  - زبان فارسي آموزش

- 9 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10015  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10016  دانشگاه جهرم
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10017  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

10  - محل تحصيل تهران فارسيزبان و ادبيات  روزانه  10018  دانشگاه خوارزمي
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10019  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10020  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10021  دانشگاه زابل
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10022  دانشگاه زنجان
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10023  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10024  دانشگاه سمنان
- 30 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10025  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10026  دانشگاه شهركرد
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10027  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10029  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10030  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10031  دانشگاه شيراز
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10032  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10033  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد ادبيات فارسيزبان و  روزانه  10034  دانشگاه قم
10  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي روزانه  10035  دانشگاه قم
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  10036  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 6  - خيابان طالقاني

- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10037  دانشگاه كاشان
12  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي روزانه  10038  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 33 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10039  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10040  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10041  دانشگاه گنبد
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10042  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10043  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10044  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10045  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10046  دانشگاه نيشابور
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10047  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 30 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10048  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10049  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 22 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10050  دانشگاه ياسوج
- 13 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10051  دانشگاه يزد
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10052  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 6 روزانه  10053  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 14 روزانه  10054  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 7 روزانه  10055  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 روزانه  10056  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 8 روزانه  10057  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 15 روزانه  10058  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 روزانه  10059  دانشگاه فردوسي مشهد تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 12 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10060  دانشگاه اراك
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10061  دانشگاه اصفهان

17  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10062  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10063  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10064  دانشگاه ايالم
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10066  بيرجنددانشگاه 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10067  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10068  دانشگاه تبريز
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10069  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 )1كد ضريب (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10070  دانشگاه تهران
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10071  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10072  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10073  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10074  دانشگاه زابل
- 2 فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10075  دانشگاه زنجان
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10076  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
8 - زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10077  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10078  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 فارسي زبان و ادبيات نوبت دوم  10079  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10080  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 20 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10081  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 زبان و ادبيات فارسي دومنوبت   10082  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10083  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  10084  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 3  - خيابان طالقاني

- 4 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10085  گرگان -دانشگاه گلستان 
15 - فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10086  رشت -دانشگاه گيالن 
7 - زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10087  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 8 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10088  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10089  دانشگاه نيشابور
- 5 فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10090  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 20 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10091  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10092  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10093  دانشگاه ياسوج
- 6 ادبيات فارسيزبان و  نوبت دوم  10094  دانشگاه يزد
- 3 نوبت دوم  10095  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 نوبت دوم  10096  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 3 نوبت دوم  10097  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش 
- 2 نوبت دوم  10098  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 4 نوبت دوم  10099  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 15 نوبت دوم  10100  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فارسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات 
- 4 نوبت دوم  10101  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10102  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10103  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10104  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10105  مركز شبستر -شرقي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10106  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10107  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10108  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10109  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10110  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10111  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10112  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10113  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10114  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10115  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10116  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10117  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10118  مركز نقده -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10119  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10120  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فارسيزبان و ادبيات  پيام نور  10121  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10122  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10123  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10124  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10125  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10126  خوانسارمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10127  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10128  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10129  مركز زرين شهر -اصفهان استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10130  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10131  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10132  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10133  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10134  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10135  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10136  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10137  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10138  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10139  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10140  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10141  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10142  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10143  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10144  مركز ورامين - استان تهراننور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10145  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10146  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10147  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10148 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10149 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10150  مركز فارسان -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10151  مركز فارسان -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10152  مركز فريمان -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10153  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10154  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10155  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10156  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10157  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10158  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10159  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10160  مركز بجنورد -خراسان شمالي استان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10161  مركز بجنورد -استان خراسان شمالي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10162  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10163  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10164  مركز خرمشهر -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10165  مركز خرمشهر -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10166  مركز رامهرمز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10167  مركز رامهرمز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10168  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10169  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10170  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10171  مركز سمنان - سمنان استان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10172  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10173  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10174  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10175  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10176  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10177  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10178  مركز تاكستان -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10179  مركز تاكستان -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 فارسي زبان و ادبيات پيام نور  10180  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10181  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10182  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10183  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10184  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10185  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10186  مركز جيرفت -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10187  مركز جيرفت -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10188  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10189  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
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مركز  -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
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- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10192  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10193  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

- 8 ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10194  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10195  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي نورپيام   10196  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10197  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10198  مركز آمل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10199  مركز آمل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10200  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10201  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10202  مركز بهشهر -مازندران استان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10203  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10204  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10205  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10206  محمودآبادمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10207  محمودآبادمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10208  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10209  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10210  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10211  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10212  واحد ابوموسي -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10213  ماليرمركز  -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10214  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 9 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10215  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10216  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10217  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10218  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10219  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10220  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
گرايش  -پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي

 پيام نور  10221  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 15  - محور آموزش -ادبيات عامه 

گرايش  -پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي
 پيام نور  10222  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 8  - ادبيات عامه

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10223  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10224  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10225  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10226  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 پيام نور  10227  واحد بوانات - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
15  - محور آموزش پيام نور  10228  واحد بوانات - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي

- 8 پيام نور  10229  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
15  - محور آموزش پيام نور  10230  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  فارسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات 

- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10231  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10232  ساوه -دانشستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10233  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  10234  تبريز -چرخ نيلوفري آذربايجان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 20 غيرانتفاعي  10235  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي

40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي دولتي  10236  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10237  دانشگاه اصفهان

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10238  دانشگاه تبريز

 ادبيات فارسيزبان و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10239  )كيش
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10240  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 زبان و ادبيات فارسي 10 - 
پرديس خودگردان در محل تحصيل (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  10241  )كرج
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10242  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10243  دانشگاه زابل

-  8 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10244  دانشگاه سمنان

 زبان و ادبيات فارسي 30 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  10245  )پرديس خودگردان در چابهار

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فارسيزبان و ادبيات  خودگردان پرديس  10246  دانشگاه شيراز
-  20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10247  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10248  رشت -دانشگاه گيالن 

6  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10249  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10250  دانشگاه ياسوج

40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10251  مركز تبريز -آذربايجان شرقي استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10252  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10253  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10254  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10255  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فارسيزبان و ادبيات  مجازي پيام نور  10256  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10257  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10258  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10259 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10260  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش ادبيات فارسي زبان و مجازي پيام نور  10261  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10262  مركز بجنورد -استان خراسان شمالي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10263  مركز اهواز -خوزستان استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10264  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10265  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10266  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10267  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10268  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10269  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10270  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  مجازي پيام نور  10271  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10272  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10273  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10274  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10275  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

  )2ضريب كد (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101
  - 6 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 7 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10277  دانشگاه شيراز
- 10 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10278  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10279  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان نوبت دوم  10280  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان نوبت دوم  10281  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10282  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 10 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10283  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش ونوجوان كودك ادبياتوادبيات فارسي گرايش  زبان پيام نور  10284 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10285 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 ونوجوان كودك ادبياتوادبيات فارسي گرايش  زبان پيام نور  10286  مركز داراب - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10287  مركز داراب - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10288  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10289  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10290  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10291  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
20  - فقط زن ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان غيرانتفاعي  10292  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

7  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان خودگردان پرديس  10293  دانشگاه شيراز
 )3كد ضريب (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101

  - 5 روزانه  10294  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 11 روزانه  10295  دانشگاه تبريز گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي 
- 11 روزانه  10296  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 روزانه  10297  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 روزانه  10298  دانشگاه سمنان ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش 

8  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  10299  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 روزانه  10300  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 10 روزانه  10301  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش 
- 5 روزانه  10302  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 7 روزانه  10303  آباد خرم - دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 روزانه  10304  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 9 روزانه  10305  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 4 نوبت دوم  10306  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 نوبت دوم  10307  تبريزدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 2 نوبت دوم  10308  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 نوبت دوم  10309  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

8  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  10310  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 نوبت دوم  10311  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 3 نوبت دوم  10312  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 نوبت دوم  10313  دانشگاه يزد پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 8 پيام نور  10314  مركز برازجان - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

15  - محور آموزش نورپيام   10315  مركز برازجان - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 پيام نور  10316  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

15  - محور آموزش پيام نور  10317  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 پيام نور  10318  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و 

15  - محور آموزش پيام نور  10319  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 20 غيرانتفاعي  10320  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10321  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10322  شيراز دانشگاه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10323  دانشگاه تبريز هواشناسي كاربردي

 - 15 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10324  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  6 - 
 روزانه  10325  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  10 - 
 روزانه  10326  دانشگاه زنجان هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  7 - 
 روزانه  10327  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  6 - 
 روزانه  10328  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  9 - 
 روزانه  10329  سنندج - دانشگاه كردستان هواشناسي كاربردي

 - 5 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10330  آباد خرم - دانشگاه لرستان  هواشناسي كاربردي

 - 12 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10331  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هواشناسي كاربردي

 - 8 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 روزانه  10332  دانشگاه يزد هواشناسي كاربردي

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10333  دانشگاه تبريز آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  5 - 
 روزانه  10334  دانشگاه تربيت مدرس آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي( آب و هواشناسي 4 - 
 روزانه  10335  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  8 - 
 روزانه  10336  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هوايي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  4 - 
 روزانه  10337  اصفهاندانشگاه  هواشناسي سينوپتيك

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  4 - 
 روزانه  10338  دانشگاه تهران هواشناسي سينوپتيك

 - 10 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10339  دانشگاه زنجان هواشناسي سينوپتيك



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 11 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 روزانه  10340  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
گرايش آب و  )شناسي اقليم(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 روزانه  10341  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10342  دانشگاه تبريز

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10343  دانشگاه تهران

 7  - تهرانمحل تحصيل 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10344  دانشگاه خوارزمي

 - 15 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10345  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10346  دانشگاه تبريز

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10347  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10348  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي( آب و هواشناسي

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10349  دانشگاه زنجان

 - 5 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10350  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10351  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10352  دانشگاه يزد

 - 2 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10353  دانشگاه تبريز

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10354  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10355  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 3 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10356  دانشگاه اصفهان

 - 3 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10357  دانشگاه تهران

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10358  دانشگاه زنجان

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10359  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10360  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 نوبت دوم  10361  دانشگاه تبريز

 - 3 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 نوبت دوم  10362  دانشگاه تهران

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10363  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10364  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10365  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10366  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10367  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10368  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10369  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10370  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10371  واحد ابركوه -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10372  واحد ابركوه -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10373  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10374  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10375  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(و هواشناسي  آب

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10376  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10377  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10378  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 12 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10379  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10380  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10381  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10382  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10383  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10384  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10385  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10386  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10387  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10388  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10389  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10390  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
خودگردان پرديس  10391  دانشگاه تبريز

 4  - تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
خودگردان پرديس  10392  دانشگاه تبريز

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

خودگردان پرديس  10393  دانشگاه تبريز

 20  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(هواشناسي آب و 

 هواشناسي كاربردي
 مجازي پيام نور  10394  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نورمجازي   10395  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 مجازي پيام نور  10396  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10397  مركز اروميه -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10398  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10399  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10400  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 مجازي پيام نور  10401  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 7 روزانه  10402  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 5 روزانه  10403  دانشگاه تربيت مدرس محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 15 روزانه  10404  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 2 روزانه  10405  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 6 روزانه  10406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 12 روزانه  10407  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

 - 4 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10408  دانشگاه اصفهان

 - 12 
در  ژئومورفولوژيگرايش هيدرو ژئومورفولوژي

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10409  دانشگاه تبريز

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10410  دانشگاه تهران

 7  - محل تحصيل تهران
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10411  خوارزميدانشگاه 

 - 4 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10412  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10413  دانشگاه زنجان

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10415  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10416  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 12 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10417  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10418  دانشگاه يزد

- 5 نوبت دوم  10419  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 6 نوبت دوم  10420  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 13 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  محل كد  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 نوبت دوم  10421  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 5 نوبت دوم  10422  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10423  دانشگاه اصفهان

 - 8 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10424  دانشگاه تبريز

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10425  دانشگاه تهران

 - 2 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10426  دانشگاه زنجان

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10427  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10428  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10429  دانشگاه يزد

 - 10 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 پيام نور  10430  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 پيام نور  10431  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10432  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
15  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  خودگردان پرديس  10433  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10434  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
 12  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل 

در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو
 محيطيريزي  برنامه

خودگردان پرديس  10435  دانشگاه تبريز

 - 7 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  10436  )كرج
 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

4  -  گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10437  دانشگاه اصفهان
6  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10438  دانشگاه تبريز

6  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10439  دانشگاه تبريز
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10440  دانشگاه تربيت مدرس شهريريزي  برنامهجغرافيا و  5  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10441  دانشگاه تهران
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10442  دانشگاه تهران

3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10443  دانشگاه تهران
10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10444  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

5  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10445  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
7  - محل تحصيل تهران -گرايش آمايش شهري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10446  دانشگاه خوارزمي

محل تحصيل تهران -گرايش محيط زيست شهري  -  7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10447  دانشگاه خوارزمي
- 6 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10448  دانشگاه زابل

6  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10449  دانشگاه زنجان
- 10 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10450  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10451  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10452  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - گرايش محيط زيست شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10454  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10455  دانشگاه فردوسي مشهد

5  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10456  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10457  دانشگاه كاشان
- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10458  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 18 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10459  رشت -دانشگاه گيالن 
- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10460  بابلسر - دانشگاه مازندران 

5  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10461  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
5  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10462  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

- 10 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10463  دانشگاه مراغه
- 7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10464  دانشگاه يزد

2  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10465  دانشگاه اصفهان
4  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10466  دانشگاه تبريز

4  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10467  دانشگاه تبريز
3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10468  دانشگاه تهران

3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10469  تهراندانشگاه 
3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10470  دانشگاه تهران

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10471  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10472  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10473  دانشگاه زابل
2  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10474  دانشگاه زنجان

- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
4  - فقط مرد شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10476  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10477  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
2  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10478  فردوسي مشهددانشگاه 

3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10479  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10480  دانشگاه كاشان
- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10481  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10482  رشت -دانشگاه گيالن 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 14 جدول شماره 1  

 

 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
 كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

3  - شهريگرايش آمايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10483  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10484  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

- 4 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10485  دانشگاه مراغه
- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10486  دانشگاه يزد

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10487  مركز هشترود -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10488  مركز هشترود -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10489  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10490  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10491  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10492  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10493  واحد تيران -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10494  واحد تيران -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10495  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10496  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10497  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10498  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10499  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10500  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10501  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10502  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10503  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10504  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10505  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10506  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10507  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10508  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10509  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10510  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

- 8 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  پيام نور 10511  واحد شوش -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش شهريريزي  برنامهجغرافيا و  پيام نور 10512  واحد شوش -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10513  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نورپيام  10514  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10515  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10516  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10517  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10518  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10519  بابل مركز -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10520  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10521  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - شهريگرايش بهسازي و نوسازي 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10522  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10523  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10524  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 15 جدول شماره 1  

 

 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
 كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10525  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10526  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  غيرانتفاعي 10527  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  غيرانتفاعي 10528  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 6 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10529  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز 

شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 

 خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس 10530  دانشگاه تبريز شهريريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس 10531  )كيش

 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس 10532  )كرج
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 10533  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  10  -

شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
پرديس محل تحصيل  -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 10534  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  5  -

محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 
خودگردان پرديس 10535  دانشگاه خوارزمي شهريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - خودگردان در تهران

تحصيل محل  -گرايش محيط زيست شهري 
خودگردان پرديس 10536  دانشگاه خوارزمي شهريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - پرديس خودگردان در تهران

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10537  دانشگاه زابل
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل  -شهري گرايش محيط زيست 
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 10538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  10  -

10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
5  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10540  دانشگاه فردوسي مشهد

- 7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10541  دانشگاه يزد
 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 مجازي پيام نور 10542  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10543  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10544  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10545  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10546  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10547  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10548  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10549  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 )4كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
3  -  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10550  دانشگاه اصفهان

12  - روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10551  دانشگاه بيرجند
5  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10552  دانشگاه تبريز

5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10553  دانشگاه تبريز
 روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10554  دانشگاه تربيت مدرس روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

3  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10555  دانشگاه تهران
3  - روستاييگرايش مديريت توسعه پايدار  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10556  دانشگاه تهران

7  - محل تحصيل تهران -گرايش اقتصاد فضا  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10557  دانشگاه خوارزمي
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10558  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  - روستايي توسعه پايدارمديريت گرايش 

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 روزانه  10559  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

8  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10560  دانشگاه زنجان
8  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10561  دانشگاه زنجان

8  - گرايش مديريت توسعه پايدارروستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10562  دانشگاه زنجان
- 10 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10563  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

10  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - توسعه پايدار روستاييگرايش مديريت  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10566  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
4  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10567  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10568  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10569  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 9 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10570  رشت -دانشگاه گيالن 

10  - مسكنريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10571  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10572  دانشگاه اصفهان

3  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10573  دانشگاه تبريز
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10574  دانشگاه تبريز
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3  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10575  دانشگاه تهران
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10576  دانشگاه تهران

8  - روستاييپايدار توسعه مديريت گرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10577  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 نوبت دوم  10578  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  3  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نوبت دوم  10579  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  3  - روستايي توسعه پايدارمديريت گرايش 

2  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10580  دانشگاه زنجان
2  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10581  دانشگاه زنجان

2  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10582  دانشگاه زنجان
- 5 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10583  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

10  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10584  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - توسعه پايدار روستاييگرايش مديريت  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10586  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
3  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10587  دانشگاه فردوسي مشهد

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10588  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10589  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 3 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10590  رشت -دانشگاه گيالن 

5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10591  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 پيام نور  10592  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10593  مركز اروميه -آذربايجان غربي استان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10594  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10595  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10596  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش اقتصاد فضا

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10597  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش اقتصاد فضا 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10598  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10599  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10600  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10601  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10602  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10603  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10604 شهركرد مركز -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10605 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10606  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10607  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10608  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10609  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10610  مركز كاشمر -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - فضاگرايش اقتصاد 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10611  كاشمرمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش اقتصاد فضا 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10612  مركز مريوان - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10613  مركز مريوان - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10614  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10615  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10616  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10617  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نورپيام   10618  واحد بندرانزلي -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 
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- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10619  واحد بندرانزلي -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10620  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10621  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10622  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10623  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10624  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10625  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس  10626  دانشگاه اصفهان
 - كالبدي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان گرايش 

خودگردان پرديس  10627  دانشگاه تبريز روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
پرديس خودگردان در جزيره  محل تحصيل(دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10628  )كيش
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل  -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  10629  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محل  -روستايي توسعه پايدار مديريت گرايش 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  10630  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10631  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10632  تهران جنوب -تهران استان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   مجازي پيام نور  10633 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور  10634  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10635  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور  10636  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 )5كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 10 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10637  دانشگاه اروميه
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10638  دانشگاه تبريز
- 5 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10639  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10640  دانشگاه تهران
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10641  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10642  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه 
- 2 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10643  دانشگاه تبريز
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10644  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10645  دانشگاه تهران
- 2 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10646  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 20 آمايش سرزمينريزي  برنامه غيرانتفاعي  10647  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 

 آمايش سرزمينريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10648  )كيش
 )6كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

6  -  گرايش انساني مخاطرات محيطي روزانه  10649  دانشگاه تهران
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي روزانه  10650  دانشگاه تهران

- 6 مخاطرات محيطي روزانه  10651  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي روزانه  10652  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 15 مخاطرات محيطي روزانه  10653  بابلسر - دانشگاه مازندران 
6  - گرايش انساني مخاطرات محيطي نوبت دوم  10654  دانشگاه تهران
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي نوبت دوم  10655  دانشگاه تهران

- 4 مخاطرات محيطي نوبت دوم  10656  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 6 جغرافياي سياسي روزانه  10657  دانشگاه بيرجند
- 5 جغرافياي سياسي روزانه  10658  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 جغرافياي سياسي روزانه  10659  دانشگاه تهران

8  - محل تحصيل تهران سياسيجغرافياي  روزانه  10660  دانشگاه خوارزمي
- 7 جغرافياي سياسي روزانه  10661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 جغرافياي سياسي روزانه  10662  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10663  دانشگاه بيرجند
- 6 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10664  دانشگاه تهران
- 3 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10665  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 جغرافياي سياسي پيام نور  10666  واحد هشتگرد - استان البرز نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 18 جدول شماره 1  

 

 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش جغرافياي سياسي پيام نور  10667  واحد هشتگرد - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
گرايش فضاي  - پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي

 پيام نور  10668  روانسرواحد  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  جغرافياي سياسي 8  - شهري

گرايش فضاي  - پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي
 پيام نور  10669  واحد روانسر -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  جغرافياي سياسي 15  - محور آموزش -شهري 

- 20 جغرافياي سياسي غيرانتفاعي  10670  الريجان -فرهمند غيرانتفاعي  مؤسسه

 سياسيجغرافياي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10671  )كرج

 جغرافياي سياسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10672  )كيش
 )8كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

15  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  جغرافياي نظامي روزانه  10673  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 15 جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10674  دانشگاه اروميه

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10675  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 4 جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10676  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 )9كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 7 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10677  دانشگاه تبريز
- 6 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10678  دانشگاه سمنان
- 7 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10679  دانشگاه كاشان
- 12 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10680  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10681  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10682  دانشگاه اصفهان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 4 روزانه  10683  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10684  دانشگاه تهران گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
محل  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

 روزانه  10685  دانشگاه خوارزمي گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - تحصيل تهران

10  - گردشگريهاي  مجتمعفضايي ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10686  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
10  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10687  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

- 10 روزانه  10688  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 5 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10689  دانشگاه تبريز
- 2 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10690  دانشگاه سمنان
- 3 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10691  دانشگاه كاشان
- 2 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10692  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10693  دانشگاه اصفهان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 2 نوبت دوم  10694  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10695  دانشگاه تهران گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
2  - گردشگريهاي  مجتمعفضايي ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10696  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
2  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10697  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

- 5 نوبت دوم  10698  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10699  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10700  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10701  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  10702  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10703  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10704  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10705  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز )اكوتوريسم(طبيعت گردي  خودگردان پرديس  10706  دانشگاه تبريز

 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  10707  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10708  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

 گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10709  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10710  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

 )10كد ضريب (جغرافيايي مجموعه علوم  - 1102

  - 12 جغرافياي پزشكي روزانه  10711  دانشگاه اروميه
- 3 جغرافياي پزشكي روزانه  10712  دانشگاه تبريز
- 2 جغرافياي پزشكي نوبت دوم  10713  دانشگاه تبريز

 )1كد ضريب (سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  - 1103

  - 7 
اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و سيستم 

 روزانه  10714  دانشگاه تبريز گرايش مطالعات آب و خاك

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 روزانه  10715  دانشگاه تربيت مدرس گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  5  - محل تحصيل تهران
 روزانه  10716  خوارزمي دانشگاه گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  5 - 
 روزانه  10717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  4 - 
 روزانه  10718  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  گرايش مطالعات آب و خاك

سيستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و  5 - 
 روزانه  10719  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گرايش مطالعات آب و خاك

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 روزانه  10720  دانشگاه تبريز گرايش مطالعات شهري و روستايي
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 19 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  - 1103  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
 روزانه  10721  دانشگاه تبريز مديريت مخاطرات محيطي

 5  - محل تحصيل تهران
دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش سنجش از 

 روزانه  10722  دانشگاه خوارزمي مديريت مخاطرات محيطي

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10723  دانشگاه تبريز مطالعات آب و خاك

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10724  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه مطالعات آب و خاك

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10725  دانشگاه تبريز مطالعات شهري و روستايي

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5 - 
 نوبت دوم  10726  دانشگاه تبريز مديريت مخاطرات محيطي

و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  سنجش از دور 20 - 
 غيرانتفاعي  10727  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
خودگردان پرديس  10728  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  8  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
خودگردان پرديس  10729  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
خودگردان پرديس  10730  دانشگاه خوارزمي مطالعات آب و خاك

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

خودگردان پرديس  10731  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5 - 
 مطالعات آب و خاك

محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
خودگردان پرديس  10732  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
خودگردان پرديس  10733  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مديريت مخاطرات محيطي

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  10734  دانشگاه تبريز مخاطرات محيطيمديريت 

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

خودگردان پرديس  10735  دانشگاه خوارزمي مديريت مخاطرات محيطي
 )1كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104

  - 5 زبان و ادبيات عرب روزانه  10736  دانشگاه اصفهان
16  - فقط زن زبان و ادبيات عرب روزانه  10737  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 زبان و ادبيات عرب روزانه  10738  دانشگاه ايالم
- 8 زبان و ادبيات عرب روزانه  10739  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10740  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 زبان و ادبيات عرب روزانه  10741  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات عرب روزانه  10742  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 15 زبان و ادبيات عرب روزانه  10743  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 14 زبان و ادبيات عرب روزانه  10744  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 20 زبان و ادبيات عرب روزانه  10745  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 22 زبان و ادبيات عرب روزانه  10746  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 زبان و ادبيات عرب روزانه  10747  دانشگاه زابل
- 6 ادبيات عرب زبان و روزانه  10748  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10749  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 15 زبان و ادبيات عرب روزانه  10751  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 18 ادبيات عربزبان و  روزانه  10752  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 زبان و ادبيات عرب روزانه  10753  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10754  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد زبان و ادبيات عرب روزانه  10755  دانشگاه قم
10  - فقط زن زبان و ادبيات عرب روزانه  10756  دانشگاه قم

- 5 زبان و ادبيات عرب روزانه  10757  دانشگاه كاشان
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  10758  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 5  - خيابان طالقاني

- 32 زبان و ادبيات عرب روزانه  10759  سنندج -دانشگاه كردستان 
10  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب روزانه  10760  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 14 زبان و ادبيات عرب روزانه  10761  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10762  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 20 زبان و ادبيات عرب روزانه  10763  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 12 زبان و ادبيات عرب روزانه  10764  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 زبان و ادبيات عرب روزانه  10765  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 13 زبان و ادبيات عرب روزانه  10766  دانشگاه يزد
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10767  فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
- 4 زبان عربي آموزش روزانه  10768  دانشگاه اصفهان
- 5 زبان عربي آموزش روزانه  10769  دانشگاه تربيت مدرس
- 14 روزانه  10770  دانشگاه اراك زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 6 روزانه  10771  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 5 روزانه  10772  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 روزانه  10773  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10774  دانشگاه اصفهان
- 8 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10775  دانشگاه ايالم
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10776  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10777  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10778  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10779  )فارابي قم محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 20 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10780  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10781  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10782  دانشگاه زابل
- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10783  دانشگاه سمنان
- 4 زبان و ادبيات عرب دومنوبت   10784  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 2 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10785  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10786  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10787  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  10788  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 3  - طالقانيخيابان 

- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10789  دانشگاه كاشان
14 - زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10790  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10791  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 عرب زبان و ادبيات نوبت دوم  10792  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10793  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 6 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10794  دانشگاه يزد
- 3 زبان عربي آموزش نوبت دوم  10795  دانشگاه اصفهان
- 10 نوبت دوم  10796  دانشگاه اراك ادبيات عربيزبان و ادبيات عرب گرايش 
- 3 نوبت دوم  10797  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 زبان و ادبيات عرب پيام نور  10798  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب پيام نور  10799  مركز سنندج - كردستان استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 پيام نور  10800  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10801  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10802  مركز شهرضا -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10803  مركز شهرضا -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10804  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  عربي زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات

15  - محور آموزش پيام نور  10805  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10806  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10807  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10808  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10809  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه  ادبيات عرب گرايش ادبيات عربيزبان و 
- 8 پيام نور  10810  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10811  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10812  مركز جوانرود -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10813  مركز جوانرود -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
15  - محور آموزش پيام نور  10814  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

- 8 پيام نور  10815  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10816  مركز بندر تركمن -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  عربي زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات

15  - محور آموزش پيام نور  10817  مركز بندر تركمن -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10818  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10819  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
20  - شرايط در انتهاي دفترچه زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10820  اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

10  - فقط زن -دفترچه  شرايط در انتهاي زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10821  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10822  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 

40  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب مجازي دولتي  10823  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10824  دانشگاه اصفهان

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10825  دانشگاه ايالم
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ادبيات عربزبان و  خودگردان پرديس  10826  دانشگاه سمنان
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10827  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

- 5 زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10828  دانشگاه فردوسي مشهد
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10829  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10830  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  10831  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
 )2كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104

-  15  فقط زن مترجمي زبان عربي روزانه  10832  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10833  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 مترجمي زبان عربي روزانه  10834  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه 
- 7 مترجمي زبان عربي روزانه  10835  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مترجمي زبان عربي روزانه  10836  دانشگاه تهران
- 15 مترجمي زبان عربي روزانه  10837  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10838  دانشگاه سمنان
- 8 مترجمي زبان عربي روزانه  10839  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 مترجمي زبان عربي روزانه  10840  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10841  دانشگاه كاشان
- 2 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10842  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10843  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10844  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10845  دانشگاه تهران
- 6 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10846  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10847  دانشگاه سمنان
- 2 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10848  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10849  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10850  دانشگاه كاشان
- 15 مترجمي زبان عربي خودگردان پرديس  10851  )كيش جزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان عربي خودگردان پرديس  10852  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 21 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (اقتصادي مجموعه علوم  -  1105

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 20 علوم اقتصادي روزانه  10853  دانشگاه اروميه
- 7 علوم اقتصادي روزانه  10854  دانشگاه اصفهان

26  - فقط زن علوم اقتصادي روزانه  10855  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 علوم اقتصادي روزانه  10856  دانشگاه ايالم
- 20 علوم اقتصادي روزانه  10857  دانشگاه بجنورد
- 9 علوم اقتصادي روزانه  10858  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 14 علوم اقتصادي روزانه  10859  دانشگاه تبريز
- 5 علوم اقتصادي روزانه  10860  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10861  دانشگاه تهران
- 14 علوم اقتصادي روزانه  10862  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10863  دانشگاه زنجان
- 12 علوم اقتصادي روزانه  10864  دانشگاه سمنان
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10865  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 16 علوم اقتصادي روزانه  10866  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10867  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10868  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10869  دانشگاه شيراز
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10870  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10871  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 علوم اقتصادي روزانه  10872  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - محور آموزش علوم اقتصادي روزانه  10873  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 12 علوم اقتصادي روزانه  10874  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10875  بابلسر - دانشگاه مازندران 

18  - پذيرش با عنوان اقتصاد هنر علوم اقتصادي روزانه  10876  دانشگاه هنر اصفهان
18  - شهريپذيرش با عنوان اقتصاد  علوم اقتصادي روزانه  10877  دانشگاه هنر اصفهان

- 17 علوم اقتصادي روزانه  10878  دانشگاه يزد
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10879  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
يالملل بينگرايش ديپلماسي در سازمانهاي اقتصادي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -
 روزانه  10880  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  علوم اقتصادي 7  -

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
يالملل بينگرايش ديپلماسي در سازمانهاي اقتصادي 

 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -
 روزانه  10881  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  علوم اقتصادي 3  -

- 5 روزانه  10882  دانشگاه تهران علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 10 روزانه  10883  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10884  دانشگاه اصفهان

-  16 فقط زن ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10885  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10886  دانشگاه بجنورد
- 8 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10887  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 13 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10888  دانشگاه تبريز
- 5 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10889  دانشگاه تهران
- 11 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10890  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10891  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  10892  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  12  - پيشرفت

- 8 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10893  دانشگاه فردوسي مشهد
15  - محور آموزش روزانه  10894  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

- 15 روزانه  10895  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 10 روزانه  10896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  10897  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه 8  - پيشرفت

- 3 روزانه  10898  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 4 اقتصاد انرژي روزانه  10899  دانشگاه اصفهان

-  16 فقط زن اقتصاد انرژي روزانه  10900  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 اقتصاد انرژي روزانه  10901  دانشگاه ايالم
- 5 اقتصاد انرژي روزانه  10902  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 اقتصاد انرژي روزانه  10903  دانشگاه تهران
- 6 اقتصاد انرژي روزانه  10904  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

10  - محل تحصيل تهران اقتصاد انرژي روزانه  10905  خوارزميدانشگاه 
- 7 اقتصاد انرژي روزانه  10906  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 16 اقتصاد انرژي روزانه  10907  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل در پرديس فني و مهندسي شهيد 
 روزانه  10908  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاد انرژي 10  - عباسپور

- 10 انرژياقتصاد  روزانه  10909  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 اقتصاد انرژي روزانه  10910  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 8 اقتصاد انرژي روزانه  10911  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 اقتصاد انرژي روزانه  10912  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 بانكداري اسالمي روزانه  10913  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران بانكداري اسالمي روزانه  10914  دانشگاه خوارزمي
- 10 بانكداري اسالمي روزانه  10915  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط زن بانكداري اسالمي روزانه  10916  دانشگاه قم
10  - فقط مرد بانكداري اسالمي روزانه  10917  دانشگاه قم

20  - شرايط در انتهاي دفترچه بانكداري اسالمي روزانه  10918  تهران -بانكداري ايران  آموزشعالي  مؤسسه
- 10 اقتصاد و تجارت الكترونيك روزانه  10919  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 اقتصاد اسالمي روزانه  10920  دانشگاه اصفهان



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 22 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (علوم اقتصادي  مجموعه -  1105  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 اقتصاد اسالمي روزانه  10921  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران اقتصاد اسالمي روزانه  10922  دانشگاه خوارزمي
- 6 اقتصاد اسالمي روزانه  10923  دانشگاه شيراز

10  - فقط زن اقتصاد اسالمي روزانه  10924  دانشگاه قم
10  - فقط مرد اقتصاد اسالمي روزانه  10925  دانشگاه قم

- 10 اقتصاد نفت و گاز روزانه  10926  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10927  دانشگاه اصفهان

8  - فقط زن علوم اقتصادي نوبت دوم  10928  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10929  دانشگاه ايالم
- 7 علوم اقتصادي نوبت دوم  10930  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 علوم اقتصادي نوبت دوم  10931  دانشگاه تبريز
- 5 علوم اقتصادي نوبت دوم  10932  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 علوم اقتصادي نوبت دوم  10933  دانشگاه تهران
- 3 علوم اقتصادي نوبت دوم  10934  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10935  دانشگاه سمنان
- 6 علوم اقتصادي نوبت دوم  10936  زاهدان -و بلوچستان  دانشگاه سيستان
- 8 علوم اقتصادي نوبت دوم  10937  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 علوم اقتصادي نوبت دوم  10938  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 10 علوم اقتصادي نوبت دوم  10939  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 علوم اقتصادي نوبت دوم  10940  فردوسي مشهددانشگاه 
- 15 علوم اقتصادي نوبت دوم  10941  بابلسر - دانشگاه مازندران 

2  - پذيرش با عنوان اقتصاد شهري علوم اقتصادي نوبت دوم  10942  دانشگاه هنر اصفهان
2  - پذيرش با عنوان اقتصاد هنر علوم اقتصادي نوبت دوم  10943  دانشگاه هنر اصفهان

- 8 اقتصاديعلوم  نوبت دوم  10944  دانشگاه يزد
- 5 نوبت دوم  10945  دانشگاه تهران علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 10 نوبت دوم  10946  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  دومنوبت   10947  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10948  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 1 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10949  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10950  دانشگاه تبريز
- 5 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10951  دانشگاه تهران
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10952  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10953  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  10954  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  2  - پيشرفت

- 6 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10955  دانشگاه فردوسي مشهد
5  - محور آموزش نوبت دوم  10956  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

- 5 نوبت دوم  10957  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  10958  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه 2  - پيشرفت

- 3 نوبت دوم  10959  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 2 انرژي اقتصاد نوبت دوم  10960  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن اقتصاد انرژي نوبت دوم  10961  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10962  دانشگاه ايالم
- 5 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10963  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10964  دانشگاه تهران
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10965  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 2 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10966  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10967  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 اقتصاد انرژي دومنوبت   10968  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10969  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10970  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 بانكداري اسالمي نوبت دوم  10971  دانشگاه تهران
- 10 بانكداري اسالمي نوبت دوم  10972  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 تجارت الكترونيكاقتصاد و  نوبت دوم  10973  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 اقتصاد اسالمي نوبت دوم  10974  دانشگاه اصفهان
- 5 اقتصاد اسالمي نوبت دوم  10975  دانشگاه تهران

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10976  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10977  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10978  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10979  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10980  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10981  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10982  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10983  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10984  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10985  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10986  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10987  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10988  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10989  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10990  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10991  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10992  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 23 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم اقتصادي  -  1105  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10993  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10994  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10995  مركز ساري -مازندران استان نور  پيامدانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10996  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10997  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10998  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10999  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  11000  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  غيرانتفاعي  11001  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد انرژي غيرانتفاعي  11002  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 بانكداري اسالمي غيرانتفاعي  11003  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 بانكداري اسالمي غيرانتفاعي  11004  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد و تجارت الكترونيك غيرانتفاعي  11005  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11007  بابلسر -پارسا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11008  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11009  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11010  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11011  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11012  دانشگاه تبريز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11013  دانشگاه تربيت مدرس

 علوم اقتصادي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11014  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  علوم اقتصادي 15 - 
خودگردان پرديس  11015  )كرج

 علوم اقتصادي 10 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  11016  )پرديس خودگردان در چابهار

- 8 علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11017  دانشگاه شيراز
- 17 علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11018  يزددانشگاه 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11019  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  خودگردان پرديس  11020  دانشگاه تبريز

- 4 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  خودگردان پرديس  11021  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 خودگردان پرديس  11022  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11023  دانشگاه تربيت مدرس
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11024  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11025  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

-  10 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  اقتصاد و تجارت الكترونيك خودگردان پرديس  11026  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )1كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 5 روانشناسي ورزشي روزانه  11027  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي ورزشي روزانه  11028  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 روزانه  11029  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

9  - فقط زن روزانه  11030  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 روزانه  11031  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 10 روزانه  11032  )محل تحصيل كرج(خوارزمي دانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 8 روزانه  11033  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 6 روزانه  11034  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 روزانه  11035  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 روزانه  11036  دانشگاه اراك كنترل حركتي رفتار حركتي گرايش يادگيري و
- 11 روزانه  11037  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11038  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

7  - فقط زن -محور  آموزش روزانه  11039  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
9  - فقط زن روزانه  11040  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 3 روزانه  11041  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 5 روزانه  11042  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11043  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11044  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و  3  - و پرورش آموزش

- 5 روزانه  11045  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11046  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

10  - محل تحصيل تهران روزانه  11047  دانشگاه خوارزمي حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار 
- 2 روزانه  11048  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11049  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و 
- 6 روزانه  11051  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11052  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 10 روزانه  11053  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل 
- 4 روزانه  11054  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 روزانه  11055  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11056  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش  2  - و پرورش آموزش

- 7 روزانه  11057  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
 آموزشپذيرش با عنوان رفتارحركتي گرايش 

پذيرش ازميان داوطلبان فرهنگي  -تربيت بدني 
 فقط زن -وپرورش  آموزشپيماني  -رسمي 

 روزانه  11058  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش  15  -

- 5 روانشناسي ورزشي نوبت دوم  11059  دانشگاه تهران



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 24 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (علوم ورزشي مجموعه تربيت بدني و  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 روانشناسي ورزشي نوبت دوم  11060  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 نوبت دوم  11061  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

3  - فقط زن نوبت دوم  11062  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 نوبت دوم  11063  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 نوبت دوم  11064  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 2 نوبت دوم  11065  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 نوبت دوم  11066  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11067  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

8  - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  11068  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش 
3  - فقط زن نوبت دوم  11069  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 2 نوبت دوم  11070  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11071  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 نوبت دوم  11072  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 5 نوبت دوم  11073  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11074  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11075  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 10 نوبت دوم  11076  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 2 نوبت دوم  11077  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11078  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
- 3 نوبت دوم  11079  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
- 8 پيام نور  11080  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

15  - محور آموزش پيام نور  11081  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
40  - محور آموزش روانشناسي ورزشي مجازي دولتي  11082  دانشگاه تهران
20  - محور آموزش مجازي دولتي  11083  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
20  - محور آموزش مجازي دولتي  11084  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

 روانشناسي ورزشي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11085  )كيش

 رفتار حركتي گرايش رشدحركتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11086  )كيش
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11087  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

5  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل  خودگردان پرديس  11088  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

 رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11089  )كيش
1  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  خودگردان پرديس  11090  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 7 خودگردان پرديس  11091  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 4 
فيزيولوژي فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 و تندرستي
 روزانه  11092  دانشگاه اراك

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 6  - و پرورش آموزش

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 
 و تندرستي

 روزانه  11093  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 10  - محل تحصيل تهران
ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  فيزيولوژي
 و تندرستي

 روزانه  11094  دانشگاه خوارزمي

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11095  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11096  دانشگاه سمنان

 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11097  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11098  دانشگاه شاهرود

 - 6 
فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 و تندرستي
 روزانه  11099  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11100  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11101  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 7  - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11102  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11103  دانشگاه بيرجند

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11104  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11105  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11106  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11107  دانشگاه زنجان

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11108  دانشگاه سمنان

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11109  دانشگاه شهركرد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11110  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11111  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 25 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11112  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11113  دانشگاه شيراز

 - 5 
گرايش فيزيولوژي ورزشي  فيزيولوژي ورزشي

 كاربردي
 روزانه  11114  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11115  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11116  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11117  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11118  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11119  دانشگاه اصفهان

 8  - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11120  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11121  دانشگاه بجنورد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11122  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11123  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 6  - و پرورش آموزش

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 ورزشي محض

 روزانه  11124  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11125  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11126  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 10 
فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي محض
 روزانه  11127  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11128  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11129  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11130  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11131  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 12  - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 محض ورزشي
 روزانه  11132  دانشگاه قم

 10  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11133  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11134  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 ورزشي محض
 روزانه  11135  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11136  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11137  دانشگاه اصفهان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11138  دانشگاه شيراز

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11139  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

- 7 روزانه  11140  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 2 روزانه  11141  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

5  - محور آموزش روزانه  11142  دانشگاه شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 5 روزانه  11143  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 11 روزانه  11144  رشت -دانشگاه گيالن  ورزشفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و 
- 10 روزانه  11145  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11146  دانشگاه اراك و تندرستي

 - 4 
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني

 نوبت دوم  11147  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  و تندرستي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11148  دانشگاه سمنان و تندرستي

 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11149  تهران - دانشگاه شاهد  و تندرستي

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11150  دانشگاه شاهرود و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  1 - 
 نوبت دوم  11151  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  و تندرستي

فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  6 - 
 نوبت دوم  11152  دانشگاه فردوسي مشهد و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  3  - فقط زن
 نوبت دوم  11153  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا كاربردي
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فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 - 
 نوبت دوم  11154  دانشگاه تهران كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11155  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11156  دانشگاه سمنان كاربردي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11157  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11158  دانشگاه فردوسي مشهد كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  3 - 
 نوبت دوم  11159  رشت -دانشگاه گيالن  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 - 
 نوبت دوم  11160  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كاربردي

فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش  2 - 
 نوبت دوم  11161  دانشگاه اصفهان ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2  - فقط زن
 نوبت دوم  11162  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2 - 
 نوبت دوم  11163  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ورزشي محض

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11164  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ورزشي محض

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11165  دانشگاه تهران ورزشي محض

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11166  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ورزشي محض

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11167  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  3 - 
 نوبت دوم  11168  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2 - 
 نوبت دوم  11169  دانشگاه اصفهان ورزشي باليني

- 4 نوبت دوم  11170  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
5  - محور آموزش نوبت دوم  11171  دانشگاه شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

- 3 نوبت دوم  11172  رشت -دانشگاه گيالن  ورزشي گرايش تغذيه و ورزشفيزيولوژي 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 پيام نور  11173  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  و تندرستي

 15  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 پيام نور  11174  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  و تندرستي

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 پيام نور  11175  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  15  - محور آموزش
 پيام نور  11176  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  20 - 
 غيرانتفاعي  11177  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  20 - 
 غيرانتفاعي  11178  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي  11179  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه ورزشي باليني

 20  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 مجازي دولتي  11180  دانشگاه تهران كاربردي

 20  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 مجازي دولتي  11181  تهراندانشگاه  ورزشي محض

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

خودگردان پرديس  11182  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و تندرستي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

خودگردان پرديس  11183  دانشگاه سمنان و تندرستي

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

خودگردان پرديس  11184  دانشگاه فردوسي مشهد و تندرستي

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11185  )كيش

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11186  )كرج

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11187  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11188  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كاربردي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

خودگردان پرديس  11189  دانشگاه سمنان كاربردي

 11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

خودگردان پرديس  11190  رشت -دانشگاه گيالن  كاربردي

 15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11191  دانشگاه اروميه ورزشي محض

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11192  دانشگاه اصفهان ورزشي محض

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11193  )كرج

ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي  15 - 
 ورزشي محض

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  11194  )كيش



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 27 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11195  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ورزشي محض

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش 

خودگردان پرديس  11196  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11197  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ورزشي محض

فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  8 - 
خودگردان پرديس  11198  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ورزشي محض

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11199  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزشي محض

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11200  دانشگاه اصفهان ورزشي باليني
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  11201  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11202  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
11  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  11203  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

 )3كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11204  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11205  تهراندانشگاه 

10  - محل تحصيل تهران بيومكانيك ورزشي روزانه  11206  دانشگاه خوارزمي
- 8 بيومكانيك ورزشي روزانه  11207  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11208  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11209  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11210  دانشگاه تهران
- 4 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11211  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيومكانيك ورزشي خودگردان پرديس  11212  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 )4كد ضريب (تربيت بدني و علوم ورزشي مجموعه  - 1106

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  5 -  
 روزانه  11213  دانشگاه اراك حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  6 - 
 روزانه  11214  دانشگاه اروميه حركات اصالحي

 - 4 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11215  دانشگاه اصفهان اصالحيحركات 

 - 1 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11216  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10  - محل تحصيل تهران
 روزانه  11217  دانشگاه خوارزمي حركات اصالحي

و حركات اصالحي گرايش  آسيب شناسي ورزشي 5 - 
 روزانه  11218  دانشگاه شهركرد حركات اصالحي

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11219  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركات اصالحي

 - 4 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11220  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  12 - 
 روزانه  11221  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 5 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11222  دانشگاه تهران امدادگر ورزشي

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11223  )تحصيل كرجمحل (دانشگاه خوارزمي  امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  3 - 
 روزانه  11224  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  4 - 
 نوبت دوم  11225  دانشگاه اراك حركات اصالحي

 - 3 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11226  دانشگاه اصفهان اصالحي حركات

 - 1 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11227  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10 - 
 نوبت دوم  11228  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركات اصالحي

شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب  2 - 
 نوبت دوم  11229  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

 - 3 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11230  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 5 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 دومنوبت   11231  دانشگاه تهران امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  1 - 
 نوبت دوم  11232  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  امدادگر ورزشي

 - 8 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 پيام نور  11233  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  حركات اصالحي

 15  - محور آموزش
حركات اصالحي گرايش آسيب شناسي ورزشي و 

 پيام نور  11234  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11235  دانشگاه تهران حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11236  دانشگاه تهران ورزشيامدادگر 

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10 - 
 حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 
خودگردان پرديس  11237  )كرج

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11238  دانشگاه شهركرد حركات اصالحي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 28 جدول شماره 1  

 

 )4كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

اصالحي گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات  2 - 
خودگردان پرديس  11239  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

 12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

خودگردان پرديس  11240  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 15 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11241  )كيش

 - 15 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11242  )كرج

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  11243  )كرج
 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

 6  -  فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11244  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11245  دانشگاه تبريز ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11246  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ورزش

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11247  دانشگاه تهران ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  10  - محل تحصيل تهران
 روزانه  11248  دانشگاه خوارزمي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  5 - 
 روزانه  11249  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  6 - 
 روزانه  11250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  10  - محور آموزش
 روزانه  11251  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  14 - 
 روزانه  11252  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11253  رشت -دانشگاه گيالن  ورزش

 - 16 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11254  بابلسر - دانشگاه مازندران  ورزش

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11255  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ورزش

 6  - فقط زن
اماكن و مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 روزانه  11256  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  4 - 
 روزانه  11257  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  5 - 
 روزانه  11258  دانشگاه تهران تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  8 - 
 روزانه  11259  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  10  - فقط زن
 روزانه  11260  دانشگاه قم تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  4 - 
 روزانه  11261  دانشگاه اراك ي ورزشيها سازمان

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11262  دانشگاه اصفهان ي ورزشيها سازمان

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11263  دانشگاه بيرجند ي ورزشيها سازمان

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11264  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ي ورزشيها سازمان

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11265  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  7 - 
 روزانه  11266  دانشگاه شهركرد ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  6 - 
 روزانه  11267  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  8 - 
 روزانه  11268  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  12 - 
 روزانه  11269  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  4 - 
 روزانه  11270  دانشگاه فردوسي مشهد ي ورزشيها سازمان

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11271  رشت -دانشگاه گيالن  ي ورزشيها سازمان

 - 12 
مديريت رويدادهاي مديريت ورزشي گرايش 

 روزانه  11272  دانشگاه اروميه ورزشي

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 روزانه  11273  دانشگاه تهران ورزشي

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 روزانه  11274  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  ورزشي

رويدادهاي مديريت ورزشي گرايش مديريت  4 - 
 روزانه  11275  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي  12 - 
 روزانه  11276  دانشگاه شاهرود ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي  10  - محور آموزش
 روزانه  11277  دانشگاه شاهرود ورزشي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 29 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 4  - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11278  تهران -) خواهران ويژه) (س(دانشگاه الزهرا

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11279  دانشگاه تبريز

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11280  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 5 
بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزش
 نوبت دوم  11281  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11282  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11283  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 4  - فقط زن
گرايش مديريت اماكن و مديريت ورزشي 
 تاسيسات ورزشي

 نوبت دوم  11284  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 نوبت دوم  11285  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 نوبت دوم  11286  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11287  دانشگاه اراك

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11288  دانشگاه اصفهان

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11289  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11290  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11291  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11292  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11293  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11294  دانشگاه تهران

 5  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11295  دانشگاه شاهرود

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11296  دانشگاه شاهرود

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11297  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11298  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11299  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11300  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11301  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11302  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 پيام نور  11303  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
و مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن 

 تاسيسات ورزشي
 پيام نور  11304  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 تفريحي هاي ورزش
 پيام نور  11305  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 تفريحي هاي ورزش
 پيام نور  11306  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11307  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11308  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11309  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11310  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11311  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11312  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزشي
 پيام نور  11313  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزشي
 پيام نور  11314  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور  11315  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور  11316  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 30 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 پيام نور  11317  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  ورزشي

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 پيام نور  11318  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11319  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه ورزش

 - 20 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مديريت 
 غيرانتفاعي  11320  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  15  - فقط زن
 غيرانتفاعي  11321  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  تفريحي هاي ورزش

 15  - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 غيرانتفاعي  11322  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11323  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11324  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11325  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11326  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11327  رامسر -كسري غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت  20 - 
 غيرانتفاعي  11328  تهران -فرهنگ علم و غيرانتفاعي دانشگاه  ورزشي

 20  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 مجازي دولتي  11329  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11330  )قممحل تحصيل پرديس فارابي (دانشگاه تهران  تاسيسات ورزشي

 40  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 مجازي دولتي  11331  دانشگاه تهران تاسيسات ورزشي

 40  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 مجازي دولتي  11332  دانشگاه شاهرود ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  11333  دانشگاه تبريز ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

خودگردان پرديس  11334  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  ورزش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  11335  )كيش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11336  )كرج

 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش 

خودگردان پرديس  11337  دانشگاه خوارزمي ورزش

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

خودگردان پرديس  11338  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  6 - 
خودگردان پرديس  11339  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  ورزش

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

خودگردان پرديس  11340  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11341  )كرج

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11342  )كيش

 12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

خودگردان پرديس  11343  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  ي ورزشيها سازمان

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

خودگردان پرديس  11344  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11345  رشت -دانشگاه گيالن  ي ورزشيها سازمان

 12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

خودگردان پرديس  11346  دانشگاه اروميه ورزشي

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
خودگردان در جزيره محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11347  )كيش

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

خودگردان پرديس  11348  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزشي
 )1كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 11 روزانه  11349  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 5 روزانه  11350  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 8 روزانه  11351  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 8 روزانه  11352  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 4 روزانه  11353  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ ايران باستان تاريخ گرايش
- 5 نوبت دوم  11354  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 4 نوبت دوم  11355  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 2 نوبت دوم  11356  فردوسي مشهددانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11357  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
 )2كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 10 روزانه  11358  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11359  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 15 روزانه  11360  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 
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 )2كد ضريب ( تاريخمجموعه  - 1107  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
7 - روزانه  11361  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

-  10 فقط زن روزانه  11362  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11363  دانشگاه بيرجند تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 روزانه  11364  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11365  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11366  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11367  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 12 روزانه  11368  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11369  دانشگاه زنجان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 15 روزانه  11370  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11371  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 روزانه  11372  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11373  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11374  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 6 روزانه  11375  آباد خرم - دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11376  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 روزانه  11377  دانشگاه ياسوج ايران اسالمي تاريخ گرايش تاريخ
- 7 روزانه  11378  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

5  - محور آموزش روزانه  11379  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 9 روزانه  11380  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11381  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11382  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 3 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11383  گرگان -دانشگاه گلستان 

12  - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11384  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 5 نوبت دوم  11385  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 9 نوبت دوم  11386  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
5 - نوبت دوم  11387  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11388  دانشگاه بيرجند تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11389  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 دومنوبت   11390  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 نوبت دوم  11391  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 2 نوبت دوم  11392  دانشگاه زنجان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 نوبت دوم  11393  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11394  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران 
- 3 نوبت دوم  11395  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 3 نوبت دوم  11396  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 2 نوبت دوم  11397  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11398  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 تاريخ انقالب اسالمي نوبت دوم  11399  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 1 تاريخ انقالب اسالمي نوبت دوم  11400  گرگان -دانشگاه گلستان 

15  - محور آموزش پيام نور  11401  واحد قره آغاج -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 
-  8 پيام نور  11402  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11403  مركز اصفهان -اصفهان استان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 پيام نور  11404  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11405  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11406  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 

15  - محور آموزش پيام نور  11407  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11408  پاكدشتمركز  -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11409  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11410  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11411  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالمي تاريخ گرايش
-  8 پيام نور  11412  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11413  رامسرمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11414  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11415  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11416  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  11417  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11418  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 تاريخ انقالب اسالمي غيرانتفاعي  11419  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
7  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل  خودگردان پرديس  11420  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

 تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11421  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11422  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش تاريخ ايران اسالميتاريخ 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11423  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11424  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 32 جدول شماره 1  

 

 )3كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  4 - تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11425  اصفهاندانشگاه 
10  - فقط زن تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11426  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11427  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11428  دانشگاه تهران
- 12 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11429  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11430  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11431  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11432  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11433  دانشگاه شيراز
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11434  دانشگاه ياسوج
- 5 روزانه  11435  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 6 روزانه  11436  بوشهر - خليج فارس دانشگاه  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 5 شناسي و نسخه آرشيوي تاريخ گرايش اسنادومدارك روزانه  11437  دانشگاه تهران
- 5 روزانه  11438  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

4  - پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش تاريخ تاريخ تشيع روزانه  11439  دانشگاه اصفهان
- 5 تاريخ تشيع روزانه  11440  دانشگاه ايالم
- 6 تاريخ تشيع روزانه  11441  دانشگاه تبريز
- 7 تاريخ تشيع روزانه  11442  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

12  - محل تحصيل تهران تاريخ تشيع روزانه  11443  دانشگاه خوارزمي
- 4 تاريخ تشيع روزانه  11444  دانشگاه فردوسي مشهد
3 - تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11445  دانشگاه اصفهان
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11446  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11447  دانشگاه تهران
- 2 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11448  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11449  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 2 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11450  دانشگاه ياسوج
- 5 نوبت دوم  11451  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 4 نوبت دوم  11452  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  گرايش مطالعات خليج فارستاريخ 
- 5 شناسي و نسخه آرشيوي تاريخ گرايش اسنادومدارك نوبت دوم  11453  دانشگاه تهران
- 5 نوبت دوم  11454  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

2  - تاريخپذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش  تاريخ تشيع نوبت دوم  11455  دانشگاه اصفهان
- 4 تاريخ تشيع نوبت دوم  11456  دانشگاه ايالم
- 4 تاريخ تشيع نوبت دوم  11457  دانشگاه تبريز
- 2 تاريخ تشيع نوبت دوم  11458  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 تاريخ تشيع نوبت دوم  11459  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - محور آموزش تاريخ گرايش تاريخ اسالم پيام نور  11460  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11461  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع نورپيام   11462  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11463  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11464  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11465  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11466  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11467  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11468  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
. هاي علميه حوزهاز  2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  11469  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11470  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

20  - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ گرايش تاريخ اسالم غيرانتفاعي  11471  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
شرايط در  - پذيرش با عنوان مطالعات تاريخ تشيع 

 غيرانتفاعي  11472  قم -مذاهب اديان و غيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ تشيع 20  - انتهاي دفترچه

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11473  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تاريخ گرايش تاريخ اسالم خودگردان پرديس  11474  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11475  )كيش
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز تاريخ تشيع خودگردان پرديس  11476  دانشگاه تبريز

40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11477  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11478  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11479  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي غيرانتفاعي  11480  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 )4كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 7 روزانه  11481  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 8 روزانه  11482  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 6 روزانه  11483  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمومي جهانتاريخ گرايش تاريخ 
- 4 نوبت دوم  11484  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 4 نوبت دوم  11485  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  11486  دانشگاه تبريز تاريخ عمومي جهانتاريخ گرايش 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11487  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 33 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 8 مردم شناسي روزانه  11488  دانشگاه تهران

- 8 مردم شناسي نوبت دوم  11489  دانشگاه تهران
 )2كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 جمعيت شناسي روزانه  11490  دانشگاه تهران
- 6 جمعيت شناسي روزانه  11491  دانشگاه شيراز

8  - جمعيت شناسي -پذيرش با عنوان علوم اجتماعي  جمعيت شناسي روزانه  11492  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 جمعيت شناسي روزانه  11493  دانشگاه يزد
- 5 جمعيت شناسي نوبت دوم  11494  دانشگاه تهران

8  - جمعيت شناسي -عنوان علوم اجتماعي پذيرش با  جمعيت شناسي نوبت دوم  11495  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 جمعيت شناسي نوبت دوم  11496  دانشگاه يزد

 )3كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 10 جامعه شناسي روزانه  11497  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 4 شناسيجامعه  روزانه  11498  دانشگاه اصفهان

-  8 فقط زن جامعه شناسي روزانه  11499  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 جامعه شناسي روزانه  11500  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 جامعه شناسي روزانه  11501  دانشگاه تبريز
- 7 جامعه شناسي روزانه  11502  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 جامعه شناسي روزانه  11503  دانشگاه تهران
- 10 جامعه شناسي روزانه  11504  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 10 جامعه شناسي روزانه  11505  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي روزانه  11506  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 جامعه شناسي روزانه  11507  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 جامعه شناسي روزانه  11508  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 12 جامعه شناسي روزانه  11509  دانشگاه شيراز
- 10 جامعه شناسي روزانه  11510  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 9 جامعه شناسي روزانه  11511  سنندج -دانشگاه كردستان 

9  - محور آموزش جامعه شناسي روزانه  11512  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 جامعه شناسي روزانه  11513  رشت -دانشگاه گيالن 

40  - محور آموزش جامعه شناسي روزانه  11514  رشت -دانشگاه گيالن 
- 9 جامعه شناسي روزانه  11515  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 جامعه شناسي روزانه  11516  دانشگاه ياسوج
- 9 جامعه شناسي روزانه  11517  دانشگاه يزد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي روزانه  11518  تهران - دانشگاه شاهد 
12  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي روزانه  11519  انقالب اسالمي و) س(پژوهشكده امام خميني

- 6 روزانه  11520  دانشگاه يزد شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي
- 10 جامعه شناسي نوبت دوم  11521  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 2 جامعه شناسي نوبت دوم  11522  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن جامعه شناسي نوبت دوم  11523  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11524  دانشگاه تبريز
- 6 جامعه شناسي نوبت دوم  11525  دانشگاه تهران
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11526  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي دومنوبت   11527  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11528  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 جامعه شناسي نوبت دوم  11529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 جامعه شناسي نوبت دوم  11530  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

15 - جامعه شناسي نوبت دوم  11531  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 شناسيجامعه  نوبت دوم  11532  دانشگاه ياسوج
- 4 جامعه شناسي نوبت دوم  11533  دانشگاه يزد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي نوبت دوم  11534  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 نوبت دوم  11535  دانشگاه يزد شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11536  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11537  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11538  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11539  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11540  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11541  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
 - شناسي جامعه –پذيرش با عنوان علوم اجتماعي 

 -هاي علميه حوزه از 2مخصوص طالب داراي سطح 
 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  11542  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  جامعه شناسي 10  -

 - شناسي جامعه –پذيرش با عنوان علوم اجتماعي 
 -هاي علميه حوزه از 2مخصوص طالب داراي سطح 

 فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 
 غيرانتفاعي  11543  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  جامعه شناسي 10  -

- 20 جامعه شناسي غيرانتفاعي  11544  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز جامعه شناسي خودگردان پرديس  11545  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  جامعه شناسي 15 - 
خودگردان پرديس  11546  )كرج

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران جامعه شناسي خودگردان پرديس  11547  دانشگاه خوارزمي
- 8 جامعه شناسي خودگردان پرديس  11548  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

5  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  جامعه شناسي خودگردان پرديس  11549  دانشگاه شيراز
6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي خودگردان پرديس  11550  تهران - دانشگاه شاهد 

 )4كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108
4  -  گرايش توسعه اجتماعي توسعه روستايي روزانه  11551  تهراندانشگاه 
4  - گرايش مديريت توسعه توسعه روستايي روزانه  11552  دانشگاه تهران
4  - گرايش توسعه اجتماعي توسعه روستايي نوبت دوم  11553  دانشگاه تهران
4  - گرايش مديريت توسعه توسعه روستايي نوبت دوم  11554  دانشگاه تهران



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 34 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 5 رفاه اجتماعيريزي  برنامه روزانه  11555  دانشگاه تهران
- 10 رفاه اجتماعيريزي  برنامه روزانه  11556  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 رفاه اجتماعيريزي  برنامه نوبت دوم  11557  دانشگاه تهران
- 10 رفاه اجتماعيريزي  برنامه نوبت دوم  11558  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )6كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 6 روزانه  11559  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  11560  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 7  - خيابان طالقاني

- 10 روزانه  11561  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
- 8 مديريت خدمات اجتماعي روزانه  11562  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 نوبت دوم  11563  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  11564  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 3  - خيابان طالقاني

- 5 نوبت دوم  11565  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
- 8 مديريت خدمات اجتماعي نوبت دوم  11566  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

20  - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس غيرانتفاعي  11567  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
20  - زن فقط -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11568  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11569  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت راهبردي فرهنگ 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11570  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت راهبردي فرهنگ 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

40  - محور آموزش مجازي دولتي  11571  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
 )7كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 9 مطالعات جوانان روزانه  11572  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پذيرش با عنوان مطالعات اوقات فراغت گرايش 

 غيرانتفاعي  11573  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  مطالعات جوانان 20  - مديريت

 )8ضريب كد (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 6 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه روزانه  11574  دانشگاه شيراز
- 8 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه روزانه  11575  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه نوبت دوم  11576  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه خودگردان پرديس  11577  دانشگاه شيراز
-  8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه خودگردان پرديس  11578  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )9كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 روزانه  11579  دانشگاه تهران )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه
- 5 نوبت دوم  11580  دانشگاه تهران )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

20  - پذيرش با عنوان گردشگري مذهبي غيرانتفاعي  11581  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه
- 20 غيرانتفاعي  11582  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

20  - پذيرش با عنوان گردشگري مذهبي غيرانتفاعي  11583  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

 )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11584  )كيش
 )10كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 9 دانش اجتماعي مسلمين روزانه  11585  دانشگاه بيرجند
- 5 دانش اجتماعي مسلمين روزانه  11586  دانشگاه تهران
- 3 دانش اجتماعي مسلمين نوبت دوم  11587  دانشگاه بيرجند
- 5 دانش اجتماعي مسلمين نوبت دوم  11588  تهراندانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11589  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  دانش اجتماعي مسلمين 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11590  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  دانش اجتماعي مسلمين 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 )11كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 فلسفه علوم اجتماعي روزانه  11591  دانشگاه تهران
- 5 فلسفه علوم اجتماعي نوبت دوم  11592  دانشگاه تهران

. هاي علميه حوزهاز  2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11593  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه علوم اجتماعي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11594  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه علوم اجتماعي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 )1كد ضريب (هاي باستاني  فرهنك و زبان - 1109

  - 4 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11595  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11596  دانشگاه تبريز
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11597  دانشگاه تهران
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11598  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11599  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11600  دانشگاه شيراز
- 10 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11601  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11602  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 2 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11603  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11604  دانشگاه تبريز
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11605  دانشگاه تهران
- 4 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11606  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11607  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان خودگردان پرديس  11608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي باستاني فرهنگ و زبان خودگردان پرديس  11609  دانشگاه شيراز
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 35 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  محل كد  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
5  -  فقط زن زبان شناسي همگاني روزانه  11610  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش زبان شناسي همگاني روزانه  11611  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

مراجعه به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 10  - فقط زن -شود 

 روزانه  11612  )شعبه اروميه

- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11613  دانشگاه ايالم
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11614  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 همگانيزبان شناسي  روزانه  11615  دانشگاه بيرجند
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11616  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11617  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 زبان شناسي همگاني روزانه  11618  دانشگاه تهران
- 10 زبان شناسي همگاني روزانه  11619  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11620  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 زبان شناسي همگاني روزانه  11621  دانشگاه سمنان
- 16 زبان شناسي همگاني روزانه  11622  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11623  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11625  دانشگاه شيراز
- 10 زبان شناسي همگاني روزانه  11626  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 زبان شناسي همگاني روزانه  11627  فردوسي مشهددانشگاه 

10  - محور آموزش زبان شناسي همگاني روزانه  11628  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11629  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 12 زبان شناسي همگاني روزانه  11630  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11631  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
- 7 زبان شناسي همگاني روزانه  11632  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين زبان شناسي رايانشي روزانه  11633  دانشگاه تهران
 مشتمل بر اي زبان شناسي رايانشي، اين دوره ميان رشته

لذا الزم است داوطلبان  .باشد و تحليل داده مينويسي  برنامه
 .باشند آشنا  رايانه  و  رياضي  به علوم

 روزانه  11634  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  زبان شناسي رايانشي 8  -

6  - فقط زن -محور  آموزش زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11635  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه  به توضيحات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 5  - فقط زن -شود 
 نوبت دوم  11636  )شعبه اروميه

- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11637  دانشگاه ايالم
- 1 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11638  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11639  دانشگاه بيرجند
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11640  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11641  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11642  دانشگاه تهران
- 10 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11643  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11644  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11645  دانشگاه سمنان
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11646  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11647  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11648  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11649  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11650  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11651  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين زبان شناسي رايانشي نوبت دوم  11652  دانشگاه تهران
- 8 زبان شناسي همگاني نور پيام  11653  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11654  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11655  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11656  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11657  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11658  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11659  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11660  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11661  واحد شهريار -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11662  واحد شهريار -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11663  مركز قائن -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11664  مركز قائن -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11665  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11666  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11667  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش همگانيزبان شناسي  پيام نور  11668  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11669  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11670  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 همگانيزبان شناسي  پيام نور  11671  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11672  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11673  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش شناسي همگاني زبان پيام نور  11674  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11675  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11676  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
2  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11677  دانشگاه سمنان

- 8 زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11679  دانشگاه شيراز

-  10 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11680  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
40  - محور آموزش زبان شناسي همگاني مجازي پيام نور  11681  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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  )2كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 4 روزانه  11682  دانشگاه اصفهان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

-  12 فقط زن -محور  آموزش روزانه  11683  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 روزانه  11684  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 4 روزانه  11685  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 8 روزانه  11686  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 8 روزانه  11687  دانشگاه شيراز زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 روزانه  11688  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 4 روزانه  11689  دانشگاه فردوسي مشهد زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 نوبت دوم  11690  دانشگاه اصفهان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 5 نوبت دوم  11691  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 دومنوبت   11692  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 نوبت دوم  11693  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 نوبت دوم  11694  دانشگاه فردوسي مشهد زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11695  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 پيام نور  11696  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11697  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 پيام نور  11698  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

- 8 پيام نور  11699  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
15  - محور آموزش پيام نور  11700  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 
 پيام نور  11701  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11702  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11703  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

- 8 خودگردان پرديس  11704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 مجازي پيام نور  11705  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 40  - محور

 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 
 مجازي پيام نور  11706  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 40  - محور

 )3كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
10  -  شرايط در انتهاي دفترچه واژه گزيني و اصطالح شناسي روزانه  11707  تهران - پژوهشكده مطالعات واژه گزيني 

 )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

  - 2 روزانه  11708  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 5 روزانه  11709  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 روزانه  11710  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11711  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  6  - و پرورش آموزش

- 7 روزانه  11712  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  11713  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

25  - محل تحصيل تهران روزانه  11714  دانشگاه خوارزمي علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  11715  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  11716  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 12 روزانه  11717  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 14 روزانه  11718  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

پيماني  -ميان داوطلبان فرهنگي رسمي  پذيرش از
 روزانه  11743  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف  15  - فقط مرد -پرورش  و آموزش

پيماني  -ميان داوطلبان فرهنگي رسمي  پذيرش از
 روزانه  11744  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  15  - زنفقط  -پرورش  و آموزش

10  - فقط زن روزانه  11719  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
10  - فقط مرد روزانه  11720  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

- 8 روزانه  11721  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
انتهاي محل تحصيل واحد خواهران  -فقط زن 

 روزانه  11722  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  4  - خيابان طالقاني

- 15 روزانه  11723  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 روزانه  11724  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 15 معارف قرآن روزانه  11725  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

5  - محور آموزش معارف قرآن روزانه  11726  دانشگاه يزد
- 7 معارف قرآن روزانه  11727  دانشگاه يزد
- 2 علوم و فنون قرايات روزانه  11728  دانشگاه اصفهان

2  - محور آموزش علوم و فنون قرايات روزانه  11729  اصفهاندانشگاه 
- 7 علوم قرآن و حديث روزانه  11730  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 14 علوم قرآن و حديث روزانه  11731  دانشگاه اراك

15  - فقط زن علوم قرآن و حديث روزانه  11732  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
11  - فقط زن -محور  آموزش حديث علوم قرآن و روزانه  11733  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11734  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11735  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 15 علوم قرآن و حديث روزانه  11736  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 علوم قرآن و حديث روزانه  11737  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 11 علوم قرآن و حديث روزانه  11738  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 علوم قرآن و حديث روزانه  11739  دانشگاه شيراز
- 10 علوم قرآن و حديث روزانه  11740  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 37 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 علوم قرآن و حديث 15  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 
 روزانه  11741  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11742  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 10 علوم قرآن و حديث روزانه  11745  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 2 نوبت دوم  11746  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11747  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11749  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  11750  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  11751  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11752  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  قرآن و حديثعلوم  - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  11753  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11754  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 نوبت دوم  11755  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11756  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  11757  دانشگاه كاشان حديثعلوم قرآن و  - الهيات و معارف اسالمي  2  - خيابان طالقاني

- 14 نوبت دوم  11758  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11759  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 معارف قرآن نوبت دوم  11760  دانشگاه يزد
- 2 فنون قراياتعلوم و  نوبت دوم  11761  دانشگاه اصفهان
- 3 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11762  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 2 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11763  دانشگاه اراك
- 4 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11764  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 و حديث علوم قرآن نوبت دوم  11765  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11766  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11767  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11768  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11769  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11770  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 8 پيام نور  11771  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11772  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11773  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11774  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف 
- 8 پيام نور  11775  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11776  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11777  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11778  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11779  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11780  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11781  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11782  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11783  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11784  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11785  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش و حديث علوم قرآن پيام نور  11786  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11787  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11788  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11789  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11790  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11791  مركز سوسنگرد -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11792  مركز سوسنگرد -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11793  مركز فسا - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث نورپيام   11794  مركز فسا - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11795  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11796  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
 معارف قرآن 20  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  11797  )تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف قرآن غيرانتفاعي  11798  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
-  15 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف قرآن غيرانتفاعي  11799  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 معارف قرآن غيرانتفاعي  11800  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11801  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11802  اسالميمذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11803  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11804  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11805  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي
محل تحصيل  -فقط زن  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  11806  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20  - قم

 علوم قرآن و حديث 20  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  11807  )تهران

20  - شرايط در انتهاي دفترچه علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11808  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11809  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
-  15 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11810  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  قرآن و حديثعلوم  غيرانتفاعي  11811  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 38 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11812  )محل تحصيل دزفول(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11813  )محل تحصيل دزفول(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 

10  - فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11814  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11815  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11816  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
 علوم قرآن و حديث 20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه غيرانتفاعي دانشكده 
 غيرانتفاعي  11817  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

- 20 قرآن و حديث علوم غيرانتفاعي  11818  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مجازي دولتي  11819  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  11820  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

- 2 خودگردان پرديس  11821  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11822  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  11823  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11824  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  11825  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - معارف اسالمي الهيات و  15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  11826  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  15  - دانشگاه

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11827  بابلسر - دانشگاه مازندران  قرآن و حديثعلوم  - الهيات و معارف اسالمي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم قرآن و حديث خودگردان پرديس  11828  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11829  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11830  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11831  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

20  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث مجازي غيرانتفاعي  11832  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
  )2كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

6  - پذيرش با عنوان قرآن كاوي رايانشي علوم قرآن -علوم قرآني  روزانه  24041  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
 علوم قرآن -علوم قرآني  10  -  فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11833  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط زن 
اوقاف و امور سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11834  قم -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11835  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
امور سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11836  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11837  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
اوقاف و امور  سازمان -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11838  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11839  )محل تحصيل مالير(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11840  )محل تحصيل مالير(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11841  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -كريم  دانشگاه علوم و معارف قرآن

 روزانه  11842  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11843  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 

 روزانه  11844  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11845  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه  11846  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11847  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه 

 روزانه  11848  )محل تحصيل خوي(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11849  )محل تحصيل خوي(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11850  )اصفهانآباد  دولتمحل تحصيل (قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11851  )اصفهانآباد  دولتمحل تحصيل (قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11852  )محل تحصيل زابل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11853  )محل تحصيل زاهدان(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11854  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11855  قم -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11856  )محل تحصيل مراغه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11857  )محل تحصيل مراغه(قم  -خيريه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 39 جدول شماره 1  

 

  )3كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
-  6  فقط زن روزانه  11858  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي
2  - فقط مرد -محور  آموزش روزانه  11859  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري
5  - فقط مرد روزانه  11860  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري

- 10 روزانه  11861  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري
-  2 فقط زن -محور  آموزش گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11862  دانشگاه اصفهان
-  5 فقط زن گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11863  دانشگاه اصفهان

- 12 گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11864  دانشگاه بيرجند
10  - محور آموزش گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه  نهج روزانه  11865  دانشگاه يزد

- 5 روزانه  11866  آباد خرم - دانشگاه لرستان  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
-  4 فقط زن نوبت دوم  11867  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي
1  - فقط مرد -محور  آموزش نوبت دوم  11868  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري
3  - فقط مرد نوبت دوم  11869  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري

- 5 نوبت دوم  11870  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري
-  1 فقط زن -محور  آموزش گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11871  دانشگاه اصفهان
-  2 فقط زن گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11872  دانشگاه اصفهان

- 3 گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11873  دانشگاه بيرجند
5  - محور آموزش گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه  نهج نوبت دوم  11874  دانشگاه يزد
15  - محور آموزش پيام نور  11875  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11876  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 8 پيام نور  11877  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

15  - محور آموزش پيام نور  11878  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 8 پيام نور  11879  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

15  - محور آموزش پيام نور  11880  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11881  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11882  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11883  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  معارف علويو الدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11884  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11885  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11886  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 20 غيرانتفاعي  11887  كاشان -مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه علوم حديث گرايش تفسير اثري

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  گرايش نهج البالغهعلوم حديث  20  - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  11888  )تهران

محل تحصيل قم/فقط زن/شرايط در انتهاي دفترچه -  10 علوم حديث گرايش نهج البالغه غيرانتفاعي  11889  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
تحصيل قممحل /فقط زن/شرايط در انتهاي دفترچه -  20 غيرانتفاعي  11890  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم حديث گرايش كالم و عقايد
 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  11891  )تهران

شرايط  -البالغه  نهجپذيرش با عنوان علوم و معارف 
گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج 20  - محل تحصيل قم - فقط مرد  -در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي  11892  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

شرايط  -البالغه  نهجپذيرش با عنوان علوم و معارف 
اخالق و تربيت فردي و اجتماعيگرايش البالغه  نهج 20  - در انتهاي دفترچه محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  11893  )تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11894  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
-  15 فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در  غيرانتفاعي  11895  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

40  - محور آموزش نورمجازي پيام   11896  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11897  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

10  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم حديث گرايش نهج البالغه مجازي غيرانتفاعي  11898  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  مجازي غيرانتفاعي  11899  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم حديث گرايش كالم و عقايد

 )4كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

  7 - تفسير و علوم قرآن روزانه  11900  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
 تفسير و علوم قرآن 15  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11901  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

10  - فقط زن تفسير و علوم قرآن روزانه  11902  دانشگاه قم
10  - فقط مرد تفسير و علوم قرآن روزانه  11903  دانشگاه قم
 قرآن مجيد تفسير -علوم قرآني  10  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11904  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11905  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11906  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11907  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
 روزانه  11908  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11909  )تحصيل شيرازمحل (قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11910  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

امور سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
 روزانه  11911  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11912  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11913  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11914  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 قرآن مجيدتفسير  -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط زن 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11915  قم -خيريه 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 40 جدول شماره 1  

 

  )4كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 تحصيليدوره   تحصيل

  اول  دوم
 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11916  قم -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11917  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11918  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

5  - محور آموزش روزانه  11919  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
- 7 روزانه  11920  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
3 - تفسير و علوم قرآن نوبت دوم  11921  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 3 نوبت دوم  11922  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11923  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
-  15 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11924  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 

20  - فقط زن غيرانتفاعي  11925  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
- 20 غيرانتفاعي  11926  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
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  - 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11927  اردكان دانشگاه
12  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11928  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11929  دانشگاه ايالم
- 6 حقوق اسالميفقه ومباني  -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11930  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11931  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11932  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11933  دانشگاه تهران
- 15 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11934  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11935  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11936  دانشگاه سمنان
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11937  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11938  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11939  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11940  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 6 فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي الهيات ومعارف  روزانه  11941  دانشگاه شيراز
- 18 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11942  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11943  دانشگاه قم
10  - فقط مرد فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي الهيات ومعارف  روزانه  11944  دانشگاه قم

- 15 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11945  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11946  دانشگاه ياسوج
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11947  دانشگاه يزد

12  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11948  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 10 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11949  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 15 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11950  دانشگاه اروميه
- 10 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11951  دانشگاه تبريز

8  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق اسالمي روزانه  11952  تهران - دانشگاه شاهد 
- 8 فقه و حقوق خصوصي روزانه  11953  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

15  - انتهاي دفترچهشرايط در  فقه و حقوق خصوصي روزانه  11954  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خصوصي روزانه  11955  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  11956  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري فقه و حقوق خصوصي 6  - دفترچه

- 8 فقه و حقوق جزا روزانه  11957  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
15  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق جزا روزانه  11958  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

10  - فقط زن فقه خانواده روزانه  11959  دانشگاه قم
10  - مردفقط  فقه سياسي روزانه  11960  دانشگاه قم

10  - فقط مرد فقه قضايي روزانه  11961  دانشگاه قم
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خانواده روزانه  11962  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  دوم نوبت  11963  دانشگاه اردكان
4  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11964  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11965  دانشگاه ايالم
- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11966  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11967  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  دوم نوبت  11968  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11969  دانشگاه تهران
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11970  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11971  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11972  دانشگاه سمنان
- 3 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11973  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 اسالميفقه ومباني حقوق  -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11974  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11976  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11977  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11978  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11979  دانشگاه ياسوج
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11980  دانشگاه يزد
- 10 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11981  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 6 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11982  دانشگاه تبريز

8  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11983  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 فقه و حقوق خصوصي نوبت دوم  11984  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
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  )1كد ضريب ( 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
7  - فقط مرد فقه و حقوق جزا نوبت دوم  11985  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11986  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11987  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11988  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11989  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11990  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11991  تهران جنوب -تهران استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11992  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11993  مشهدمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11994  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11995  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي  الهيات ومعارف پيام نور  11996  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11997  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11998  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11999  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  12000  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  12001  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12002  اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12003  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محل تحصيل قم -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12004  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  20  - شرايط در انتهاي دفترچه محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  12005  )تهران

- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12007  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12008  بابلسر -پارسا غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12009  مشهد - حكيم طوس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12010  كاشان -مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12011  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12012  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12013  )تحصيل قممحل (الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
8  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  12014  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  12015  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي

8  - انتهاي دفترچهشرايط در  غيرانتفاعي  12016  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي
20  - شرايط در انتهاي دفترچه مذاهب فقهي غيرانتفاعي  12017  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12018  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 10  - فقط زن -دفترچه شرايط در انتهاي  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12019  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي دولتي  12020  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي دولتي  12021  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15 -  محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  12022  )كرج

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12023  دانشگاه سمنان
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12024  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12025  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15  - دانشگاه خودگردان پرديس  12026  دانشگاه قم
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15  - دانشگاه خودگردان پرديس  12027  دانشگاه قم

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -ومعارف اسالمي الهيات  خودگردان پرديس  12028  بابلسر - دانشگاه مازندران 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه و حقوق اسالمي خودگردان پرديس  12029  دانشگاه اروميه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز فقه و حقوق اسالمي خودگردان پرديس  12030  دانشگاه تبريز
40  - محور آموزش - فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12031  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12032  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12033  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12034  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12035  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12036  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي غيرانتفاعي  12037  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مذاهب فقهي مجازي غيرانتفاعي  12038  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 )1كد ضريب ( 3الهيات و معارف اسالمي مجموعه  - 1113
21  -  فقط زن روزانه  12039  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

- 5 روزانه  12040  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12041  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12042  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12043  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12044  دانشگاه زنجان و كالم اسالميفلسفه  - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12045  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12046  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12047  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي - معارف اسالمي الهيات و 
- 10 روزانه  12048  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

10  - فقط مرد روزانه  12049  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
10  - فقط زن روزانه  12050  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

- 12 روزانه  12051  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12052  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 42 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 3معارف اسالمي مجموعه الهيات و  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
5  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12053  دانشگاه اصفهان
-  5 گرايش كالم اسالمي كالم اسالمي فلسفه و روزانه  12054  دانشگاه اصفهان

- 12 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12055  دانشگاه بيرجند
- 5 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12056  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12057  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش فلسفه اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12058  تهران - دانشگاه شاهد 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش كالم اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12059  تهران - دانشگاه شاهد 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12060  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميفلسفه و كالم  8  - فلسفه اسالمي

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 8  - اسالمي

- 6 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12062  دانشگاه فردوسي مشهد
6  - گرايش كالم اسالمي كالم اسالميفلسفه و  روزانه  12063  دانشگاه فردوسي مشهد

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12064  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط زن -اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12065  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط مرد -اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12066  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط مرد - فلسفه اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12067  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط زن - فلسفه اسالمي 

19  - اسالميگرايش فلسفه  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12068  بابلسر - دانشگاه مازندران 
10  - كالم اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12069  دانشگاه مالير

10  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12070  دانشگاه مالير
- 4 عرفان اسالمي روزانه  12071  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 عرفان اسالمي روزانه  12072  دانشگاه سمنان

6  - شرايط در انتهاي دفترچه عرفان اسالمي روزانه  12073  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 6 دين شناسي روزانه  12074  دانشگاه سمنان

10  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12075  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
5  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12076  دانشگاه اصفهان
7  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12077  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - گرايش تاريخ شيعه شناسي روزانه  12078  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه شيعه شناسي روزانه  12079  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
شناسي  شناسي گرايش جامعه پذيرش با عنوان شيعه

بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از -
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط زن - . امكان پذير است

 روزانه  12080  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

 - شناسي گرايش تاريخ  پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط زن - . امكان پذير است

 روزانه  12081  قمدانشگاه  شيعه شناسي 8  -

شناسي  شناسي گرايش جامعه پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از -

طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا
 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در

 فقط مرد - . امكان پذير است

 روزانه  12082  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

 -شناسي گرايش كالم  پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط مرد - . امكان پذير است

 روزانه  12083  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

6  - گرايش جامعه شناسي شيعه شناسي روزانه  12084  گرگان -دانشگاه گلستان 
3  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12085  گرگان -دانشگاه گلستان 
7  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12086  دانشگاه يزد
5  - محور آموزش -گرايش كالم  شيعه شناسي روزانه  12087  دانشگاه يزد

- 10 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12088  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12089  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12090  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 7  - و پرورش آموزش

- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12091  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 7 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12092  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12093  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
- 12 كالم اسالمي روزانه  12094  تبريزدانشگاه 
- 4 كالم اسالمي روزانه  12095  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12096  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 2  - و پرورش آموزش

- 8 كالم اسالمي روزانه  12097  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 
- 7 كالم اماميه روزانه  12098  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

9  - فقط زن نوبت دوم  12099  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12100  دانشگاه ايالم كالم اسالميفلسفه و  - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12101  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  12102  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12103  زنجان دانشگاه فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12104  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12105  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 43 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 10 نوبت دوم  12106  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12107  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12108  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

4  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12109  دانشگاه اصفهان
-  3 كالم اسالميگرايش  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12110  دانشگاه اصفهان

- 3 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12111  دانشگاه بيرجند
- 7 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12112  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش فلسفه اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12113  تهران - دانشگاه شاهد 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش كالم اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12114  تهران - دانشگاه شاهد 

- 4 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12115  دانشگاه فردوسي مشهد
4  - گرايش كالم اسالمي اسالمي فلسفه و كالم نوبت دوم  12116  دانشگاه فردوسي مشهد
14  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12117  بابلسر - دانشگاه مازندران 
5  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12118  دانشگاه مالير
5  - گرايش كالم اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12119  ماليردانشگاه 

- 2 عرفان اسالمي نوبت دوم  12120  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 1 عرفان اسالمي نوبت دوم  12121  دانشگاه سمنان
- 2 دين شناسي نوبت دوم  12122  دانشگاه سمنان

5  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12123  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
4  - كالمگرايش  شيعه شناسي نوبت دوم  12124  دانشگاه اصفهان

7  - گرايش تاريخ شيعه شناسي نوبت دوم  12125  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12126  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

2  - گرايش جامعه شناسي شيعه شناسي نوبت دوم  12127  گرگان -دانشگاه گلستان 
1  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12128  گرگان -دانشگاه گلستان 
3  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12129  دانشگاه يزد

- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12130  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 4 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12131  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12132  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12133  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12134  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 كالم اسالمي نوبت دوم  12135  دانشگاه تبريز
- 4 كالم اسالمي نوبت دوم  12136  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 2 كالم اسالمي نوبت دوم  12137  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 كالم اماميه نوبت دوم  12138  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12139  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فسلفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12140  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  كالم اسالميفلسفه و  8  - فلسفه اسالمي

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12141  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش -فسفه اسالمي 

گرايش  -اسالمي پذيرش با عنوان فلسفه و كالم 
 پيام نور  12142  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12143  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12144  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12145  واحد انديمشك -خوزستان استان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12146  واحد انديمشك -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12147  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12148  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12149  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12150  مركز گرگان -گلستان استان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12151  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12152  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كالم اسالميفلسفه و  8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12153  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12154  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12155  مركز يزد - استان يزدنور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12156  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

15  - محور آموزش فلسفه و حكمت اسالمي پيام نور  12157  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 فلسفه و حكمت اسالمي پيام نور  12158  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي  20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه غيرانتفاعي دانشكده 

 غيرانتفاعي  12159  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

20  - فقط زن غيرانتفاعي  12160  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12161  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12162  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -
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  )1كد ضريب ( 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  12163  قم – )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

20  - انتهاي دفترچهشرايط در  فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12164  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12165  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه مذاهب اسالمي غيرانتفاعي  12166  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه شيعه شناسي غيرانتفاعي  12167  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  شيعه شناسي غيرانتفاعي  12168  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيعه شناسي غيرانتفاعي  12169  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

 -پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش كالم 
 غيرانتفاعي  12170  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 -شناسي گرايش كالم پذيرش با عنوان شيعه 
 غيرانتفاعي  12171  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 -پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش كالم 
اسالمي هدي جامعه الهيات و معارف غيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  12172  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

20  - شرايط در انتهاي دفترچه فرق تشيع غيرانتفاعي  12173  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
شرايط در  -پذيرش با عنوان رشته كالم شيعه 

 غيرانتفاعي  12174  اهواز -) ع(المومنينامير غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اسالمي 20  - انتهاي دفترچه

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي  12175  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اماميه 20  - تحصيل قم

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اماميه 20  - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  12176  )تهران

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12177  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  12178  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

10  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  خودگردان پرديس  12179  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه عرفان اسالمي خودگردان پرديس  12180  دانشگاه سمنان

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز كالم اسالمي خودگردان پرديس  12181  دانشگاه تبريز
گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 

 مجازي پيام نور  12182  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 40  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

40  - محور آموزش مذاهب اسالمي غيرانتفاعيمجازي   12183  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور آموزش -پذيرش با عنوان كالم شيعه  شيعه شناسي مجازي غيرانتفاعي  12184  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش فرق تشيع مجازي غيرانتفاعي  12185  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
 )1ضريب  كد( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114

15  -  فقط زن روزانه  12186  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12187  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12188  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12189  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12190  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12191  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

8  - پذيرش با عنوان رشته عرفان تطبيقي روزانه  12192  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12193  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 روزانه  12194  دانشگاه فردوسي مشهد عرفاناديان و  - الهيات و معارف اسالمي 
- 12 روزانه  12195  دانشگاه كاشان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 عرفان اسالمي روزانه  12196  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه عرفان اسالمي روزانه  12197  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 7 نوبت دوم  12198  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  12199  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 دومنوبت   12200  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 5 نوبت دوم  12201  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12202  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12203  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12204  دانشگاه كاشان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 عرفان اسالمي نوبت دوم  12205  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

15  - محور آموزش پيام نور  12206  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  12207  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه اديان ابراهيمي غيرانتفاعي  12208  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه ابراهيمياديان  غيرانتفاعي  12209  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه اديان غير ابراهيمي غيرانتفاعي  12210  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه تصوف و عرفان اسالمي غيرانتفاعي  12211  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12212  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  12213  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12214  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 خودگردان پرديس  12215  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

40  - محور آموزش تصوف و عرفان اسالمي مجازي غيرانتفاعي  12216  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
 )2كد ضريب ( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  8  -  فقط زن
 روزانه  12217  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  12 - 
 روزانه  12218  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  7 - 
 روزانه  12219  دانشگاه تهران اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  8 - 
 روزانه  12220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  18 - 
 روزانه  12221  دانشگاه فردوسي مشهد اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  10  - فقط مرد
 روزانه  12222  دانشگاه قم اسالمي
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 45 جدول شماره 1  

 

  )2كد ضريب ( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 10  - فقط زن

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 
 اسالمي

 روزانه  12223  دانشگاه قم

- 13 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12224  دانشگاه زنجان
5  - محور آموزش تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12225  دانشگاه يزد

- 8 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12226  دانشگاه يزد
 4  - فقط زن

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 
 اسالمي

 نوبت دوم  12227  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12228  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 - 7 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12229  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12230  دانشگاه فردوسي مشهد

- 5 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي نوبت دوم  12231  دانشگاه زنجان
- 4 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي نوبت دوم  12232  دانشگاه يزد

 40  - محور آموزش
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 مجازي دولتي  12233  دانشگاه تهران
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  - 6 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 روزانه  12234  دانشگاه تهران

 5  - محور آموزش
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 روزانه  12235  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 12 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )تسننبراي اهل 
 روزانه  12236  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 نوبت دوم  12237  دانشگاه تهران

8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12238  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12239  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12240  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي

 40  - محور آموزش
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 مجازي دولتي  12241  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 7 فلسفه روزانه  12242  دانشگاه اصفهان
- 13 فلسفه روزانه  12243  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)شود نمي درج تحصيلي درمدرك( غرب فلسفه درزمينه -  6 فلسفه روزانه  12244  دانشگاه تبريز
- 7 فلسفه روزانه  12245  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 فلسفه روزانه  12246  دانشگاه تهران
- 10 فلسفه روزانه  12247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 فلسفه روزانه  12248  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 
- 6 فلسفه روزانه  12249  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 فلسفه نوبت دوم  12250  دانشگاه اصفهان
- 5 فلسفه نوبت دوم  12251  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)شود نمي درج تحصيلي درمدرك( غرب فلسفه درزمينه -  4 فلسفه نوبت دوم  12252  تبريزدانشگاه 
- 7 فلسفه نوبت دوم  12253  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 فلسفه نوبت دوم  12254  دانشگاه تهران
- 10 فلسفه نوبت دوم  12255  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 فلسفه نوبت دوم  12256  دانشگاه فردوسي مشهد
- 20 فلسفه غيرانتفاعي  12257  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 6 فلسفه گرايش تطبيقي روزانه  12258  دانشگاه تبريز
- 4 فلسفه گرايش تطبيقي نوبت دوم  12259  دانشگاه تبريز

 )3كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 4 فلسفه گرايش منطق روزانه  12260  دانشگاه اصفهان
- 5 فلسفه گرايش منطق روزانه  12261  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 فلسفه گرايش منطق روزانه  12262  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 فلسفه گرايش منطق نوبت دوم  12263  دانشگاه اصفهان
- 10 فلسفه گرايش منطق دومنوبت   12264  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )4كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 9 فلسفه دين روزانه  12265  دانشگاه تبريز
- 5 فلسفه دين روزانه  12266  دانشگاه تهران
- 7 فلسفه دين روزانه  12267  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

10  - محل تحصيل تهران فلسفه دين روزانه  12268  دانشگاه خوارزمي
- 8 فلسفه دين روزانه  12269  دانشگاه زنجان
- 10 فلسفه دين روزانه  12270  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5  - فقط مرد منطق فهم دين روزانه  12271  دانشگاه اصفهان
- 6 فلسفه دين نوبت دوم  12272  دانشگاه تبريز
- 5 فلسفه دين نوبت دوم  12273  دانشگاه تهران
- 7 فلسفه دين نوبت دوم  12274  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 2 فلسفه دين نوبت دوم  12275  دانشگاه زنجان
- 10 فلسفه دين نوبت دوم  12276  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

2  - فقط مرد منطق فهم دين نوبت دوم  12277  دانشگاه اصفهان
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه دين غيرانتفاعي  12278  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12279  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه دين 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -
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  )4كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 فلسفه دين غيرانتفاعي  12280  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش فلسفه دين مجازي دولتي  12281  دانشگاه تهران
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل  فلسفه دين خودگردان پرديس  12282  دانشگاه تبريز

 )5كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116
8  -  پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق روزانه  12283  دانشگاه زنجان اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

فقط  - اخالق پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه 
 روزانه  12284  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 8  - زن

فقط  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 
 روزانه  12285  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 8  - مرد

 -پذيرش با عنوان اخالق گرايش اخالق اسالمي 
 روزانه  12286  دانشگاه قم اخالق كاربردي اخالق اسالمي گرايش 8  - فقط مرد

 -پذيرش با عنوان اخالق گرايش اخالق اسالمي 
 روزانه  12287  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش اخالق كاربردي 8  - فقط زن

2  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق نوبت دوم  12288  دانشگاه زنجان اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
15  - محور آموزش پيام نور  12289  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

- 8 پيام نور  12290  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
- 8 پيام نور  12291  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

8  - گرايش اخالق اسالمي -پذيرش با عنوان اخالق  پيام نور  12292  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق 

 پيام نور  12293  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش  15  - محور آموزش

15  - محور آموزش پيام نور  12294  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق

 پيام نور  12295  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش  15  - محور آموزش

8  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق پيام نور  12296  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
8  - گرايش اخالق اسالمي -پذيرش با عنوان اخالق پيام نور  12297  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش 

 - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 
 پيام نور  12298  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 20  - محور آموزش

8  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق پيام نور  12299  مركز بافق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  اسالمي گرايش فلسفه اخالقاخالق 
 - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 

 پيام نور  12300  مركز بافق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 15  - محور آموزش

شرايط در انتهاي  -پذيرش با عنوان فلسفه اخالق 
 غيرانتفاعي  12301  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 20  - دفترچه

 آموزش -فلسفه اخالق  -پذيرش با عنوان اخالق 
 پيام نورمجازي   12302  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور

 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق 
 مجازي پيام نور  12303  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور آموزش

 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق
 مجازي پيام نور  12304  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور آموزش

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  12305  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
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  - 8 روزانه  12306  دانشگاه اصفهان يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12307  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12308  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12309  سنندج -دانشگاه كردستان  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12310  بابلسر - دانشگاه مازندران  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12311  دانشگاه اراك درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

-  12 فقط زن -محور  آموزش روزانه  12312  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
-  14 فقط زن روزانه  12313  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 7 روزانه  12314  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 16 روزانه  12315  دانشگاه بيرجند درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 11 روزانه  12316  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12317  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي  6  - و پرورش آموزش

- 5 روزانه  12318  دانشگاه تهران درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12319  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  12320  تهران - دانشگاه شاهد  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12321  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 7 روزانه  12322  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 11 روزانه  12323  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 12 روزانه  12324  دانشگاه شيراز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12325  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 روزانه  12326  دانشگاه فردوسي مشهد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12327  دانشگاه كاشان درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12328  سنندج -دانشگاه كردستان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 3 روزانه  12329  بابلسر - دانشگاه مازندران  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12330  دانشگاه يزد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12331  دانشگاه اصفهان يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12332  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 نوبت دوم  12333  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12334  بابلسر - دانشگاه مازندران  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 2 نوبت دوم  12335  دانشگاه اراك درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

-  3 فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  12336  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
-  5 فقط زن نوبت دوم  12337  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 4 نوبت دوم  12338  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 نوبت دوم  12339  دانشگاه بيرجند درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
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 )1كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  - 1117  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 نوبت دوم  12340  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12341  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12342  دانشگاه تهران درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  12343  تهران - دانشگاه شاهد  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12344  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 1 دوم نوبت  12345  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 نوبت دوم  12346  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12347  دانشگاه فردوسي مشهد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12348  دانشگاه كاشان درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 3 نوبت دوم  12349  بابلسر - دانشگاه مازندران  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12350  دانشگاه يزد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12351  مركز خرامه - استان فارس نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12352  مركز خرامه - استان فارس نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12353  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12354  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12355  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12356  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12357  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12358  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
15  - محور آموزش پيام نور  12359  مركز سميرم -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 8 پيام نور  12360  مركز سميرم -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12361  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12362  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12363  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12364  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12365  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12366  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 20 غيرانتفاعي  12367  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  12368  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12369  دانشگاه شيراز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
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  - 4 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12370  دانشگاه اصفهان

 14  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12371  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرا دانشگاه

 12  - فقط زن -محور  آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12372  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12373  همدان -سينا  دانشگاه بوعلي

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12374  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12375  دانشگاه تهران

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12376  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12377  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 6 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12378  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12379  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 -  15 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12380  دانشگاه شيراز

 -  10 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12381  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12382  دانشگاه قم

 - 10 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12383  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 15 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12384  دانشگاه مالير

 - 3 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12385  دانشگاه اصفهان

 3  - فقط زن -محور  آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12386  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 6  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12387  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12388  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12389  دانشگاه تهران

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12390  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 دومنوبت   12391  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12392  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 

 -  10 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12393  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12394  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12395  دانشگاه مالير

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12396  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12397  مركز خوي -آذربايجان غربي استان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12398  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12399  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12400  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12401  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12402  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12403  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12404  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12405  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12406  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12407  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12408  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12409  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12410  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12411  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
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  - 20 يآموزشمديريت  روزانه  12412  دانشگاه اروميه
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12413  دانشگاه اصفهان

10  - فقط زن يآموزشمديريت  روزانه  12414  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
10  - فقط زن -محور  آموزش يآموزشمديريت  روزانه  12415  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

14  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  يآموزشمديريت  روزانه  12416  )ع(دانشگاه امام صادق 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12417  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12418  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12419  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  يآموزشمديريت  6  - و پرورش آموزش

- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12420  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 يآموزشمديريت  روزانه  12421  دانشگاه تهران

15  - محل تحصيل تهران يآموزشمديريت  روزانه  12422  دانشگاه خوارزمي
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12423  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12424  دانشگاه سمنان
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12425  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 يآموزشمديريت  روزانه  12426  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12427  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12428  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12429  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 يآموزشمديريت  روزانه  12430  دانشگاه شيراز
- 10 يآموزشمديريت  روزانه  12431  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12432  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12433  دانشگاه كاشان

10  - محور آموزش يآموزشمديريت  روزانه  12434  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12435  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12436  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12437  اردبيل -محقق اردبيلي  دانشگاه
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12438  دانشگاه اصفهان

5  - فقط زن يآموزشمديريت  نوبت دوم  12439  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
5  - فقط زن -محور  آموزش يآموزشمديريت  نوبت دوم  12440  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12441  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12442  دانشگاه بيرجند
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12443  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12444  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12445  دانشگاه تهران
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 )3كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  - 1117  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12446  دانشگاه سمنان
- 8 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12447  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12448  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12449  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 1 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12450  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12451  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12452  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12453  دانشگاه كاشان
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12454  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12455  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12456  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12457  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12458  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12459  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12460  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12461  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12462  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12463  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12464  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 يآموزشمديريت  15 - 
پرديس خودگردان البرز در محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12466  )كرج

 يآموزشمديريت  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12467  )كيش
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12468  دانشگاه خوارزمي

8  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12469  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12470  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12471  دانشگاه شيراز
- 7 يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12472  سنندج -دانشگاه كردستان 
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  - 9 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12473  دانشگاه تبريز
- 7 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12474  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12475  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 5 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12476  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 6 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12477  دانشگاه تبريز
- 2 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12478  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 
- 1 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12479  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 و بهسازي منابع انساني آموزش پيام نور  12480  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش و بهسازي منابع انساني آموزش پيام نور  12481  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12482  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12483  آملغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12484  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12485  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12486  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12487  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز و بهسازي منابع انساني آموزش خودگردان پرديس  12488  دانشگاه تبريز
- 7 و بهسازي منابع انساني آموزش خودگردان پرديس  12489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  - 7 بزرگساالن آموزش روزانه  12490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش بزرگساالن آموزش مجازي دولتي  12491  دانشگاه تهران
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  - 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12492  دانشگاه تهران
- 6 يآموزشتحقيقات  روزانه  12493  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 يآموزشتحقيقات  روزانه  12494  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12495  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12496  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 يآموزشتحقيقات  روزانه  12497  دانشگاه ياسوج
- 7 يآموزشتحقيقات  روزانه  12498  دانشگاه يزد
- 5 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12499  دانشگاه تهران
- 6 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12500  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12501  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12502  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 3 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12503  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12504  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12505  دانشگاه ياسوج
- 3 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12506  دانشگاه يزد
- 8 يآموزشتحقيقات  پيام نور  12507  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  پيام نور  12508  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشتحقيقات  پيام نور  12509  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  پيام نور  12510  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  مجازي دولتي  12511  دانشگاه تهران

 يآموزشتحقيقات  5 - 
تحصيل پرديس محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  12512  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 13 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12513  دانشگاه اراك
- 6 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 25 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12515  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 10 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12516  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12517  اراكدانشگاه 
- 4 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12518  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12519  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  - 7 روزانه  12520  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 5 روزانه  12521  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 8 روزانه  12522  عالي آموزشپژوهش و برنامه ريزي  مؤسسه عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 1 نوبت دوم  12523  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 20 غيرانتفاعي  12524  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 

 )1كد ضريب (علم اطالعات و دانش شناسي  - 1119

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  4 -  
 روزانه  12525  دانشگاه اصفهان دانشگاهيهاي  كتابخانه

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  5 - 
 روزانه  12526  دانشگاه تهران دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12527  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 روزانه  12528  دانشگاه تهران عموميهاي  كتابخانه

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12529  دانشگاه اصفهان اطالعات

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 10  - فقط زن -شود 

گرايش مديريت علم اطالعات و دانش شناسي 
 اطالعات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  12530  )شعبه اروميه

 -  10 فقط زن
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12531  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اطالعات

 - 18 
 علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت

 روزانه  12532  دانشگاه بيرجند اطالعات

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12533  دانشگاه تبريز اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12534  دانشگاه تربيت مدرس اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  5 - 
 روزانه  12535  دانشگاه تهران اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  9 - 
 روزانه  12536  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  12537  تهران - دانشگاه شاهد  اطالعات

گرايش مديريت علم اطالعات و دانش شناسي  6 - 
 روزانه  12538  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12540  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اطالعات

 - 8 
اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت علم 

 روزانه  12541  دانشگاه شيراز اطالعات

 - 10 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12542  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اطالعات

 - 6 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12543  دانشگاه فردوسي مشهد اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  10  - مردفقط 
 روزانه  12544  دانشگاه قم اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  10  - فقط زن
 روزانه  12545  دانشگاه قم اطالعات

10  - فقط زن مطالعات ارشيوي روزانه  12546  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مطالعات ارشيوي روزانه  12547  دانشگاه تهران
- 5 علم سنجي روزانه  12548  دانشگاه تهران

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي روزانه  12549  تهران - دانشگاه شاهد 
- 8 علم سنجي روزانه  12550  دانشگاه شيراز
- 8 علم سنجي روزانه  12551  دانشگاه يزد
- 6 علم سنجي روزانه  12552  شيراز - اطالع رساني علوم و فناوري  اي منطقهمركز 

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  3 - 
 نوبت دوم  12553  دانشگاه اصفهان دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12554  دانشگاه تهران دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 نوبت دوم  12555  دانشگاه تهران عموميهاي  كتابخانه

 - 3 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12556  دانشگاه اصفهان اطالعات

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 5  - فقط زن -شود 

گرايش مديريت  علم اطالعات و دانش شناسي
 اطالعات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  12557  )شعبه اروميه

 -  2 فقط زن
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12558  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اطالعات

 - 6 
مديريت علم اطالعات و دانش شناسي گرايش 

 نوبت دوم  12559  دانشگاه بيرجند اطالعات
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 )1كد ضريب (علم اطالعات و دانش شناسي  - 1119  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 3 
گرايش مديريت علم اطالعات و دانش شناسي 

 اطالعات
 نوبت دوم  12560  دانشگاه تبريز

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12561  دانشگاه تهران

 - 3 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12562  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت علم 

 اطالعات
 نوبت دوم  12563  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12564  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12565  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12566  دانشگاه فردوسي مشهد

2  - فقط زن مطالعات ارشيوي نوبت دوم  12567  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مطالعات ارشيوي نوبت دوم  12568  دانشگاه تهران
- 5 علم سنجي نوبت دوم  12569  دانشگاه تهران

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي نوبت دوم  12570  تهران - دانشگاه شاهد 
- 4 علم سنجي نوبت دوم  12571  دانشگاه يزد

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12572  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12573  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12574  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12575  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12576  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12577  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
  تيريدعلم اطالعات و دانش شناسي گرايش م

 ديجيتالهاي  كتابخانه
 پيام نور  12578  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ت ريديعلم اطالعات و دانش شناسي گرايش م

 ديجيتالهاي  كتابخانه
 پيام نور  12579  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه 

 15  - فقط زن
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 غيرانتفاعي  12580  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

 15  - فقط مرد
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 غيرانتفاعي  12581  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 دانشگاهيهاي  كتابخانه
 مجازي دولتي  12582  دانشگاه اصفهان

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 دانشگاهيهاي  كتابخانه
 مجازي دولتي  12583  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 25  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 مجازي دولتي  12584  دانشگاه اصفهان

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 مجازي دولتي  12585  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش مطالعات ارشيوي مجازي دولتي  12586  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش علم سنجي مجازي دولتي  12587  دانشگاه تهران

 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
خودگردان پرديس  12588  تربيت مدرسدانشگاه 

 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
خودگردان پرديس  12589  دانشگاه شيراز

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي خودگردان پرديس  12590  تهران - دانشگاه شاهد 
8  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  علم سنجي خودگردان پرديس  12591  دانشگاه شيراز

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 مجازي پيام نور  12592  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  - 1120

  - 6 زبان فرانسه آموزش روزانه  12593  دانشگاه تبريز
- 4 زبان فرانسه آموزش روزانه  12594  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  12595  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 9 روزانه  12596  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 6 روزانه  12597  دانشگاه تهران ادبيزبان و ادبيات فرانسه گرايش 
- 7 روزانه  12598  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 8 روزانه  12599  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 5 روزانه  12600  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 4 زبان فرانسه آموزش نوبت دوم  12601  دانشگاه تبريز
- 4 زبان فرانسه آموزش نوبت دوم  12602  دانشگاه تهران
- 3 نوبت دوم  12603  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 6 نوبت دوم  12604  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 6 نوبت دوم  12605  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 3 نوبت دوم  12606  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي

40  - محور آموزش زبان فرانسه آموزش مجازي دولتي  12607  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مجازي دولتي  12608  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي

- 7 خودگردان پرديس  12609  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
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 )2كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  - 1120

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

18  -  فقط زن مترجمي زبان فرانسه روزانه  12610  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12611  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4 - مترجمي زبان فرانسه روزانه  12612  دانشگاه تهران
- 7 فرانسهمترجمي زبان  روزانه  12613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12614  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12615  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12616  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4 - زبان فرانسهمترجمي  نوبت دوم  12617  دانشگاه تهران
- 12 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12618  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12619  دانشگاه فردوسي مشهد

40  - محور آموزش مترجمي زبان فرانسه مجازي دولتي  12620  دانشگاه تهران
- 7 زبان فرانسهمترجمي  خودگردان پرديس  12621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121

  - 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12622  دانشگاه اراك
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12623  دانشگاه اروميه
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12624  دانشگاه اصفهان

15  - فقط زن زبان انگليسي آموزش روزانه  12625  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12626  دانشگاه ايالم
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12627  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 13 زبان انگليسي آموزش روزانه  12628  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه 
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12629  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12630  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان انگليسي آموزش 9  - و پرورش آموزش

- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12631  دانشگاه تهران
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12632  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12633  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

8  - محل تحصيل تهران زبان انگليسي آموزش روزانه  12634  دانشگاه خوارزمي
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12635  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
- 4 زبان انگليسي آموزش روزانه  12636  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12637  دانشگاه زابل
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12638  دانشگاه زنجان
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12639  دانشگاه سمنان
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12640  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12641  دانشگاه شاهرود
- 25 زبان انگليسي آموزش روزانه  12642  دانشگاه شهركرد
- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12643  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12644  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12645  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12646  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 16 زبان انگليسي آموزش روزانه  12647  دانشگاه شيراز
- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12648  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12649  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 12 زبان انگليسي آموزش روزانه  12650  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12651  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12652  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد زبان انگليسي آموزش روزانه  12653  دانشگاه قم
8  - فقط زن زبان انگليسي آموزش روزانه  12654  دانشگاه قم

- 4 زبان انگليسي آموزش روزانه  12655  دانشگاه كاشان
واحد خواهران انتهاي محل تحصيل  -فقط زن 

 روزانه  12656  دانشگاه كاشان زبان انگليسي آموزش 4  - خيابان طالقاني

- 12 زبان انگليسي آموزش روزانه  12657  رشت -دانشگاه گيالن 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش روزانه  12658  رشت -دانشگاه گيالن 

- 3 زبان انگليسي آموزش روزانه  12659  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 14 زبان انگليسي آموزش روزانه  12660  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12661  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12662  دانشگاه مراغه
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12663  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12664  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12665  دانشگاه ياسوج
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12666  دانشگاه يزد
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12667  دانشگاه اراك
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12668  دانشگاه اصفهان

15  - فقط زن -محور  آموزش زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12669  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12670  دانشگاه ايالم
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12672  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12673  دانشگاه تبريز
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12674  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12675  دانشگاه تهران
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12676  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12677  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12678  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12679  دانشگاه زابل
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12680  دانشگاه زنجان
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 )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12681  دانشگاه سمنان
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12682  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12683  دانشگاه شاهرود
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12684  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12685  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12686  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12687  دانشگاه صنعتي اصفهان

3  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12688  صنعتي اصفهاندانشگاه 
- 12 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12689  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12690  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12691  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12692  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  12693  دانشگاه كاشان زبان انگليسي آموزش 2  - خيابان طالقاني

- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12694  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12695  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12696  دانشگاه مراغه
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12697  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12698  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12699  دانشگاه ياسوج
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12700  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12701  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش نورپيام   12702  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12703  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12704  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12705  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12706  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12707  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12708  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12709  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12710  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12711  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط زن زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12712  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12713  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12714  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12715  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12716  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12717  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12718  مشهد -تابران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12719  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12720  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12721  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12722  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12723  اصفهان -صبح صادق غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12724  خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12725  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12726  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12727  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12728  دانشگاه فردوسي مشهد
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12729  رشت -دانشگاه گيالن 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12730  دانشگاه اروميه
- 7 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12731  دانشگاه اصفهان
- 7 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12732  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12733  دانشگاه تبريز

 زبان انگليسي آموزش 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12734  )كرج

 زبان انگليسي آموزش 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12735  )كيش
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12736  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12737  دانشگاه خوارزمي
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12738  چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12739  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12740  دانشگاه سمنان

- 10 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12741  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12742  دانشگاه شيراز
-  12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12743  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 4 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12744  دانشگاه فردوسي مشهد
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12745  رشت -دانشگاه گيالن 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12746  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

- 2 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12747  دانشگاه ياسوج
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي پيام نور  12748  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي پيام نور  12749  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
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  - 7 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12750  دانشگاه تبريز
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 )2كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12751  دانشگاه تهران
- 6 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12752  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

8  - محل تحصيل تهران زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12753  دانشگاه خوارزمي
- 9 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12754  كرمانشاه -رازي  دانشگاه
- 12 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12755  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12757  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12758  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12759  دانشگاه شيراز
- 5 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12760  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12761  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 16 ادبيات انگليسيزبان و  روزانه  12762  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12763  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 12 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12764  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12765  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 و ادبيات انگليسي زبان روزانه  12766  دانشگاه مالير
- 6 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12767  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12768  دانشگاه تبريز
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12769  دانشگاه تهران
- 3 انگليسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  12770  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12771  دانشگاه سمنان
- 2 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12772  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12773  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12774  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12775  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12776  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12777  دانشگاه مالير
- 2 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12778  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 8 زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12779  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12780  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 و ادبيات انگليسي زبان پيام نور  12781  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12782  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12783  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12784  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط مرد زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12785  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12786  )تهرانمحل تحصيل (دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12787  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12788  آبيك -موالنا غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي مجازي دولتي  12789  دانشگاه تهران
7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل  زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12790  دانشگاه تبريز

 زبان و ادبيات انگليسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12791  )كرج

 زبان و ادبيات انگليسي 15 - 
پرديس خودگردان در جزيره محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12792  )كيش
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12793  دانشگاه خوارزمي
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12794  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12795  دانشگاه سمنان
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12796  دانشگاه شيراز

- 5 زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12797  دانشگاه فردوسي مشهد
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12798  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12799  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
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  - 4 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12800  دانشگاه اصفهان
- 12 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12801  دانشگاه بيرجند
- 5 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12802  دانشگاه تهران

8  - محل تحصيل تهران مترجمي زبان انگليسي روزانه  12803  دانشگاه خوارزمي
- 3 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12804  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12805  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12806  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12807  دانشگاه اصفهان
- 4 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12808  دانشگاه بيرجند
- 5 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12809  دانشگاه تهران
- 3 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12810  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12811  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12812  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - فقط مرد مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12813  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12814  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 انگليسيمترجمي زبان  غيرانتفاعي  12815  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12816  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12817  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12818  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12819  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12820  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12821  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
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 )3كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

40  - محور آموزش مترجمي زبان انگليسي دولتيمجازي   12822  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مترجمي زبان انگليسي مجازي دولتي  12823  دانشگاه فردوسي مشهد

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان انگليسي خودگردان پرديس  12824  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مترجمي زبان انگليسي خودگردان پرديس  12825  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (مجموعه زبان روسي  -  1122

  - 8 زبان روسي آموزش روزانه  12826  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 زبان روسي آموزش روزانه  12827  دانشگاه تهران
- 8 زبان روسي آموزش نوبت دوم  12828  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 زبان روسي آموزش دوم نوبت  12829  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان روسي آموزش مجازي دولتي  12830  دانشگاه تهران
 )2كد ضريب (مجموعه زبان روسي  -  1122

  - 4 زبان و ادبيات روسي روزانه  12831  دانشگاه تهران
- 4 زبان و ادبيات روسي نوبت دوم  12832  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان و ادبيات روسي مجازي دولتي  12833  تهراندانشگاه 
 )1كد ضريب ( 2مجموعه علوم تربيتي  -  1123

  - 8 روزانه  12834  دانشگاه شيراز و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 
- 10 روزانه  12835  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 - 10 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 روزانه  12836  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 روزانه  12837  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

- 10 نوبت دوم  12838  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 - 10 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 نوبت دوم  12839  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12840  دانشگاه شيراز و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 
 )1كد ضريب (مجموعه زبان آلماني  - 1124

  - 4 مترجمي زبان آلماني روزانه  12841  دانشگاه تهران
- 8 زبان آلماني آموزش روزانه  12842  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 زبان و ادبيات الماني روزانه  12843  دانشگاه تهران
- 4 مترجمي زبان آلماني نوبت دوم  12844  دانشگاه تهران
- 4 زبان و ادبيات الماني نوبت دوم  12845  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش مترجمي زبان آلماني مجازي دولتي  12846  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش زبان و ادبيات الماني مجازي دولتي  12847  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125

  - 4 روزانه  12848  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
3 - روزانه  12849  دانشگاه تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 6 روزانه  12850  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 10 روزانه  12851  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 8 روزانه  12852  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 4 نوبت دوم  12853  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
3 - نوبت دوم  12854  دانشگاه تهران گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي 
- 2 نوبت دوم  12855  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 10 نوبت دوم  12856  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 7 نوبت دوم  12857  بابلسر - دانشگاه مازندران  بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش 
- 20 غيرانتفاعي  12858  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12859  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12860  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12861  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12862  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش بازاريابي 
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  12863  دانشگاه تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

 مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12864  )كيش
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12865  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125

  - 6 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12866  دانشگاه سمنان

 - 10 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12867  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12868  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 18 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12869  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12870  دانشگاه سمنان

 - 10 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12871  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12872  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12873  دانشگاه هنر اصفهان

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 غيرانتفاعي  12874  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 غيرانتفاعي  12875  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 56 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 غيرانتفاعي  12876  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه جهانگردي

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 غيرانتفاعي  12877  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه جهانگردي

 -  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

خودگردان پرديس  12878  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  جهانگردي
 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق خصوصي روزانه  12879  بروجرد -بروجردي دانشگاه آيت اله 
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12880  دانشگاه اصفهان
- 6 حقوق خصوصي روزانه  12881  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 حقوق خصوصي روزانه  12882  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 8 حقوق خصوصي روزانه  12883  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12884  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12885  دانشگاه تهران
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12886  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12887  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

10  - محل تحصيل تهران حقوق خصوصي روزانه  12888  دانشگاه خوارزمي
- 7 حقوق خصوصي روزانه  12889  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 حقوق خصوصي روزانه  12890  دانشگاه سمنان

8  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي روزانه  12891  تهران - دانشگاه شاهد 
- 12 حقوق خصوصي روزانه  12892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 حقوق خصوصي روزانه  12893  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 15 حقوق خصوصي روزانه  12894  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12895  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي روزانه  12896  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12897  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 6  - دفترچه

- 9 حقوق خصوصي روزانه  12898  دانشگاه فردوسي مشهد
10  - فقط زن حقوق خصوصي روزانه  12899  دانشگاه قم
10  - فقط مرد خصوصيحقوق  روزانه  12900  دانشگاه قم

- 6 حقوق خصوصي روزانه  12901  دانشگاه كاشان
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12902  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12903  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12904  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه
- 10 حقوق اقتصادي روزانه  12905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق اقتصادي روزانه  12906  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق سردفتري روزانه  12907  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  - سهميه ويژه شاغلين قوه قضاييه

 روزانه  12908  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق سردفتري 6  - دفترچه

- 5 حقوق ثبت اسناد و امالك روزانه  12909  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق ثبت اسناد و امالك روزانه  12910  خدمات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و 

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  12911  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  12912  اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات  حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12913  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق حمل و نقل روزانه  12914  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12915  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق حمل و نقل 6  - دفترچه

- 8 فقه و حقوق اسالمي روزانه  12916  دانشگاه شهركرد
10  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خصوصي روزانه  12917  تهران -مطهري دانشگاه شهيد 

- 7 حقوق هوايي روزانه  12918  دانشگاه تهران
- 7 حقوق پزشكي روزانه  12919  دانشگاه تهران
- 5 فقه و حقوق اقتصادي روزانه  12920  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق خصوصي دوم نوبت  12921  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12922  دانشگاه اصفهان
- 5 حقوق خصوصي نوبت دوم  12923  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12924  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12925  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق خصوصي نوبت دوم  12926  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(تهران  دانشگاه
- 10 حقوق خصوصي نوبت دوم  12927  دانشگاه تهران
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12928  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12929  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 حقوق خصوصي دوم نوبت  12930  دانشگاه سمنان

8  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي نوبت دوم  12931  تهران - دانشگاه شاهد 
- 10 حقوق خصوصي نوبت دوم  12932  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12933  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 حقوق خصوصي نوبت دوم  12934  دانشگاه كاشان

10 - خصوصيحقوق  نوبت دوم  12935  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12936  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 10 حقوق اقتصادي نوبت دوم  12937  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 حقوق ثبت اسناد و امالك نوبت دوم  12938  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 حقوق هوايي نوبت دوم  12939  دانشگاه تهران
- 7 حقوق پزشكي نوبت دوم  12940  دانشگاه تهران
- 5 فقه و حقوق اقتصادي نوبت دوم  12941  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
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 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 حقوق خصوصي پيام نور  12942  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق خصوصي پيام نور  12943  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 
- 8 حقوق خصوصي پيام نور  12944  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق خصوصي پيام نور  12945  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12946  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12947  اصفهان -اصفهاني شهيد اشرفي غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12948  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12949  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12950  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12951  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12952  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12953  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12954  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12955  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - اقتصادي -پذيرش با عنوان حقوق مالي  حقوق اقتصادي غيرانتفاعي  12956  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن حقوق ثبت اسناد و امالك غيرانتفاعي  12957  قم -مهر طلوع غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد حقوق ثبت اسناد و امالك غيرانتفاعي  12958  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حقوق ثبت اسناد و امالك غيرانتفاعي  12959  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12960  نور - محدث نوري عالمه غيرانتفاعي دانشگاه 

15  - فقط مرد فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12961  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12962  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش حقوق خصوصي مجازي دولتي  12963  )قممحل تحصيل پرديس فارابي (دانشگاه تهران 
20  - فقط زن -محور  آموزش حقوق خصوصي مجازي دولتي  12964  دانشگاه قم
20  - فقط مرد -محور  آموزش حقوق خصوصي مجازي دولتي  12965  دانشگاه قم
40  - محور آموزش فقه و حقوق اقتصادي مجازي دولتي  12966  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

- 8 حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12967  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12968  دانشگاه تبريز

 حقوق خصوصي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12969  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 15 - 
خودگردان پرديس  12970  )كيش

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12971  دانشگاه خوارزمي
- 12 حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12972  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12973  دانشگاه شيراز
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12974  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  12975  دانشگاه قم خصوصيحقوق  15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  12976  دانشگاه قم حقوق خصوصي 15  - دانشگاه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12977  رشت -دانشگاه گيالن 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12978  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- 10 حقوق اقتصادي خودگردان پرديس  12979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق اقتصادي خودگردان پرديس  12980  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

40  - محور آموزش خصوصيحقوق  مجازي غيرانتفاعي  12981  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه
 )2كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 7 الملل بينحقوق  روزانه  12982  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 الملل بينحقوق  روزانه  12983  دانشگاه تهران
- 5 الملل بينحقوق  روزانه  12984  )فارابي قممحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق  روزانه  12985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 الملل بينحقوق  روزانه  12986  دانشگاه شيراز
- 10 الملل بينحقوق  روزانه  12987  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه الملل بينحقوق  روزانه  12988  قضايي و خدمات اداري دادگستري دانشگاه علوم
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12989  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري الملل بينحقوق  6  - دفترچه

10  - فقط زن الملل بينحقوق  روزانه  12990  دانشگاه قم
10  - فقط مرد الملل بينحقوق  روزانه  12991  دانشگاه قم

- 6 الملل بينحقوق  روزانه  12992  بابلسر - دانشگاه مازندران 
ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 

 - ي الملل بيني وحقوق الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه  12993  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  الملل بينحقوق  7  -

ي الملل بينپذيرش با عنوان ديپلماسي و سازمانهاي 
 - ي الملل بيني وحقوق الملل بينگرايش سازمانهاي 

 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه  12994  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  الملل بينحقوق  3  -

- 5 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12995  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12996  دانشگاه تهران
- 5 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12997  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12998  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12999  بابلسر - دانشگاه مازندران 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13000  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 الملل بينحقوق  پيام نور  13001  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13002  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 الملل بينحقوق  پيام نور  13003  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13004  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 20 الملل بينحقوق  غيرانتفاعي  13005  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 الملل بينحقوق  غيرانتفاعي  13006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
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  محلكد   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

40  - محور آموزش الملل بينحقوق  مجازي دولتي  13007  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13008  دانشگاه تربيت مدرس

 الملل بينحقوق  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در ( دانشگاه تهران

خودگردان پرديس  13009  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  الملل بينحقوق  15 - 
خودگردان پرديس  13010  )كيش

- 12 الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13012  دانشگاه شيراز

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13013  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13014  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 )3كد ضريب ( مجموعه حقوق - 1126

  - 3 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13015  دانشگاه اصفهان
- 4 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13016  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13017  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13018  تبريزدانشگاه 
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13019  دانشگاه تربيت مدرس
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13020  دانشگاه تهران
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13021  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13022  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13023  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13024  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13025  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويزه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13026  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق جزا و جرم شناسي 6  - دفترچه

- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13027  دانشگاه فردوسي مشهد
10  - فقط زن حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13028  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13029  دانشگاه قم

- 4 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13030  دانشگاه كاشان
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  13031  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي 4  - خيابان طالقاني

- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13032  سنندج -كردستان دانشگاه 
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13033  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13034  بابلسر - دانشگاه مازندران 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق كيفري اطفال و نوجوان روزانه  13035  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13036  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوان 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13037  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13038  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 6  - دفترچه

- 12 فقه و حقوق جزا روزانه  13039  دانشگاه دامغان
10  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق جزا روزانه  13040  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

- 3 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13041  دانشگاه اصفهان
- 2 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13042  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13043  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13044  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13045  دانشگاه تربيت مدرس
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13046  دانشگاه تهران
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13047  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13048  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13049  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  13050  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي 2  - خيابان طالقاني

- 2 و جرم شناسيحقوق جزا  نوبت دوم  13051  دانشگاه كاشان
10 - حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13052  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13053  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 فقه و حقوق جزا نوبت دوم  13054  دانشگاه دامغان
- 8 حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13055  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13056  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13057  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جزا و جرم شناسيحقوق  پيام نور  13058  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13059  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13060  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13061  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13062  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13063  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13064  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13065  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13066  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط زن فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13067  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13068  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13069  ساوه -رضويه غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13070  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13071  دانشگاه شيراز
20  - فقط مرد -محور  آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13072  دانشگاه قم
20  - فقط زن -محور  آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13073  دانشگاه قم



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 59 جدول شماره 1  

 

 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13074  تبريزدانشگاه 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13075  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق جزا و جرم شناسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13076  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي 15 - 
خودگردان پرديس  13077  )كيش

- 12 حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13079  دانشگاه شيراز

-  10 پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13080  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  13081  دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسي 15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  13082  دانشگاه قم جزا و جرم شناسي حقوق 15  - دانشگاه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13083  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13084  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 )4كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 4 حقوق عمومي روزانه  13085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 7 حقوق عمومي روزانه  13086  دانشگاه تبريز
- 6 حقوق عمومي روزانه  13087  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 حقوق عمومي روزانه  13088  دانشگاه تهران
- 5 حقوق عمومي روزانه  13089  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 حقوق عمومي روزانه  13090  دانشگاه سمنان
- 12 حقوق عمومي روزانه  13091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 حقوق عمومي روزانه  13092  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق عمومي روزانه  13093  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه عموميحقوق  روزانه  13094  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13095  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق عمومي 6  - دفترچه

10  - فقط زن حقوق عمومي روزانه  13096  دانشگاه قم
10  - فقط مرد عموميحقوق  روزانه  13097  دانشگاه قم

- 10 حقوق عمومي روزانه  13098  بابلسر - دانشگاه مازندران 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت نظارت و بازرسي روزانه  13099  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  13100  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت نظارت و بازرسي 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دادگستري روزانه  13101  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13102  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت دادگستري 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق دادرسي اداري روزانه  13103  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13104  خدمات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و  حقوق دادرسي اداري 6  - دفترچه

- 5 حقوق نفت و گاز روزانه  13105  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 حقوق نفت و گاز روزانه  13106  دانشگاه تهران
- 10 حقوق نفت و گاز روزانه  13107  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- 2 حقوق عمومي نوبت دوم  13108  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
- 5 حقوق عمومي نوبت دوم  13109  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق عمومي نوبت دوم  13110  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 حقوق عمومي نوبت دوم  13111  دانشگاه تهران
- 2 حقوق عمومي نوبت دوم  13112  دانشگاه سمنان
- 10 حقوق عمومي نوبت دوم  13113  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق عمومي نوبت دوم  13114  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 حقوق نفت و گاز نوبت دوم  13115  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 حقوق نفت و گاز نوبت دوم  13116  دانشگاه تهران
- 20 عموميحقوق  غيرانتفاعي  13117  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش حقوق عمومي مجازي دولتي  13118  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز حقوق عمومي خودگردان پرديس  13119  دانشگاه تبريز

6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق عمومي خودگردان پرديس  13120  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13121  )كرج

 حقوق عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13122  )كيش
2  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  حقوق عمومي خودگردان پرديس  13123  دانشگاه سمنان

- 12 حقوق عمومي خودگردان پرديس  13124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي خودگردان پرديس  13125  دانشگاه شيراز

-  10 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق عمومي خودگردان پرديس  13126  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حقوق عمومي خودگردان پرديس  13127  بابلسر - دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  حقوق نفت و گاز 15 - 
خودگردان پرديس  13128  )كيش

 گازحقوق نفت و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13129  )كرج
 )5كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 6 حقوق بشر روزانه  13130  دانشگاه تهران
- 12 حقوق بشر روزانه  13131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق بشر روزانه  13132  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
شرايط  -ي وحقوق بشر الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13133  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  حقوق بشر 7  -



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 60 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

پذيرش ظرفيت   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
شرايط  -ي وحقوق بشر الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط زن -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13134  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  حقوق بشر 3  -

- 6 حقوق بشر نوبت دوم  13135  دانشگاه تهران
- 10 حقوق بشر نوبت دوم  13136  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 20 حقوق بشر غيرانتفاعي  13137  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 12 حقوق بشر خودگردان پرديس  13138  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

 )6كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 5 حقوق مالكيت فكري روزانه  13139  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 حقوق مالكيت فكري روزانه  13140  دانشگاه تهران
- 12 حقوق مالكيت فكري روزانه  13141  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق مالكيت فكري روزانه  13142  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط زن حقوق مالكيت فكري روزانه  13143  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق مالكيت فكري روزانه  13144  دانشگاه قم

- 7 حقوق مالكيت فكري نوبت دوم  13145  دانشگاه تهران
- 5 فكريحقوق مالكيت  نوبت دوم  13146  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق مالكيت فكري نوبت دوم  13147  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

20  - پذيرش با عنوان حقوق تجارت الكترونيكي حقوق مالكيت فكري غيرانتفاعي  13148  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور آموزش حقوق مالكيت فكري مجازي دولتي  13149  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 حقوق مالكيت فكري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13150  )كرج
- 12 حقوق مالكيت فكري خودگردان پرديس  13151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق مالكيت فكري خودگردان پرديس  13152  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  13153  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  13154  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 15  - دانشگاه

 )7كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق محيط زيست روزانه  13155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق محيط زيست خودگردان پرديس  13156  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )8كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 5 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13157  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13159  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 الملل بينحقوق تجارت  نوبت دوم  13160  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(تهران  دانشگاه
- 10 الملل بينحقوق تجارت  نوبت دوم  13161  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

40  - محور آموزش الملل بينحقوق تجارت  مجازي دولتي  13162  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق تجارت  خودگردان پرديس  13163  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )9كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
14  -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف اسالمي و حقوق روزانه  13164  )ع(دانشگاه امام صادق 

- 15 حقوق خانواده روزانه  13165  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خانواده روزانه  13166  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  13167  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 6  - دفترچه

 )10كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق ارتباطات روزانه  13168  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حقوق ارتباطات نوبت دوم  13169  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )11كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 7 روزانه  13170  دانشگاه تهران الملل بينحقوق تجاري اقتصادي 
- 5 هاي تجاري حقوق شركت روزانه  13171  دانشگاه شهركرد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه هاي تجاري حقوق شركت روزانه  13172  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13173  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري هاي تجاري حقوق شركت 6  - دفترچه

- 7 نوبت دوم  13174  دانشگاه تهران الملل بينحقوق تجاري اقتصادي 

 الملل بينحقوق تجاري اقتصادي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13175  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  الملل بينحقوق تجاري اقتصادي  15 - 
خودگردان پرديس  13176  )كيش

 )1كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127

  - 8 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13177  دانشگاه تهران
- 8 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13179  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13180  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 8 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13182  دانشگاه شيراز
- 10 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13183  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13184  دانشگاه يزد

5  - محور آموزش ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13185  دانشگاه يزد

 - 10 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 روزانه  13186  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  و ميراث فرهنگي

 - 8 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 روزانه  13187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و ميراث فرهنگي

اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم  10 - 
 روزانه  13188  رشت -دانشگاه گيالن  و ميراث فرهنگي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 61 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127  ادامه

پذيرش ظرفيت   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 ايران شناسي گرايش عمومي نوبت دوم  13189  دانشگاه تهران
- 2 ايران شناسي گرايش عمومي نوبت دوم  13190  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 گرايش تاريخايران شناسي  نوبت دوم  13191  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 2 ايران شناسي گرايش تاريخ نوبت دوم  13192  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 ايران شناسي گرايش تاريخ نوبت دوم  13193  دانشگاه يزد

 - 5 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 و ميراث فرهنگي
 نوبت دوم  13194  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

 - 2 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 و ميراث فرهنگي
 نوبت دوم  13195  رشت -دانشگاه گيالن 

 ايران شناسي گرايش عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13196  )كرج
 )2كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127

  - 8 
ايران شناسي گرايش اصول نسخه شناسي و مرمت 

 هاي خطي ونسخه ارايي نسخه
 روزانه  13197  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )1كد ضريب (زبان ژاپني  آموزش - 1128

  - 4 زبان ژاپني آموزش روزانه  13198  دانشگاه تهران
- 4 زبان ژاپني آموزش نوبت دوم  13199  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان ژاپني آموزش مجازي دولتي  13200  دانشگاه تهران
 )1كد ضريب (زبان و ادبيات اردو  - 1129

  - 3 زبان و ادبيات اردو روزانه  13201  دانشگاه تهران
- 3 زبان و ادبيات اردو نوبت دوم  13202  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان و ادبيات اردو مجازي دولتي  13203  دانشگاه تهران
 )1كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 10 علوم سياسي روزانه  13204  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 7 علوم سياسي روزانه  13205  دانشگاه اصفهان
- 9 علوم سياسي روزانه  13206  دانشگاه بيرجند
- 13 علوم سياسي روزانه  13207  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 علوم سياسي روزانه  13208  دانشگاه تبريز
- 8 علوم سياسي روزانه  13209  دانشگاه تربيت مدرس
- 33 علوم سياسي روزانه  13210  دانشگاه تهران

12  - محل تحصيل تهران علوم سياسي روزانه  13211  دانشگاه خوارزمي
- 15 علوم سياسي روزانه  13212  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 علوم سياسي روزانه  13213  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 علوم سياسي روزانه  13214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 علوم سياسي روزانه  13215  دانشگاه شيراز
- 10 سياسيعلوم  روزانه  13216  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 12 علوم سياسي روزانه  13217  دانشگاه فردوسي مشهد
- 12 علوم سياسي روزانه  13218  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 علوم سياسي روزانه  13219  دانشگاه ياسوج

15  - محور آموزش علوم سياسي روزانه  13220  دانشگاه يزد
- 9 علوم سياسي روزانه  13221  دانشگاه يزد

پذيرش با عنوان علوم سياسي گرايش مطالعات 
 روزانه  13222  دانشكده اطالعات علوم سياسي 38  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امنيتي 

پذيرش با عنوان علوم سياسي گرايش مطالعات 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امنيتي 

 روزانه  13223  دانشكده اطالعات علوم سياسي -  38

- 10 علوم سياسي نوبت دوم  13224  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13225  دانشگاه اصفهان
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13226  دانشگاه بيرجند
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13227  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13228  دانشگاه تبريز
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13229  دانشگاه تربيت مدرس
- 33 علوم سياسي نوبت دوم  13230  دانشگاه تهران
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13231  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13232  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 
- 10 علوم سياسي نوبت دوم  13233  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 علوم سياسي نوبت دوم  13234  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 علوم سياسي نوبت دوم  13235  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13236  دانشگاه ياسوج
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13237  دانشگاه يزد
- 8 علوم سياسي پيام نور  13238  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13239  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13240  مركز قوچان -رضوي استان خراسان نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم سياسي پيام نور  13241  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم سياسي پيام نور  13242  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13243  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  13244  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  علوم سياسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13245  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  سياسيعلوم  10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 علوم سياسي غيرانتفاعي  13246  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
35  - محور آموزش علوم سياسي مجازي دولتي  13247  دانشگاه تهران

- 7 علوم سياسي خودگردان پرديس  13248  دانشگاه اصفهان
- 8 علوم سياسي خودگردان پرديس  13249  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم سياسي خودگردان پرديس  13250  دانشگاه شيراز



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 62 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم سياسي خودگردان پرديس  13251  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 علوم سياسي خودگردان پرديس  13252  دانشگاه فردوسي مشهد

 )2كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 4 الملل بينروابط  روزانه  13253  دانشگاه اصفهان
- 13 الملل بينروابط  روزانه  13254  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 الملل بينروابط  روزانه  13255  دانشگاه تربيت مدرس
- 14 الملل بينروابط  روزانه  13256  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران الملل بينروابط  روزانه  13257  دانشگاه خوارزمي
- 8 الملل بينروابط  روزانه  13258  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13259  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13260  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه
- 5 الملل بينروابط  روزانه  13261  دانشگاه فردوسي مشهد

20  - محور آموزش الملل بينروابط  روزانه  13262  رشت -دانشگاه گيالن 
- 15 الملل بينروابط  روزانه  13263  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13264  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 الملل بينروابط  روزانه  13265  دانشگاه يزد

11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  الملل بينروابط  روزانه  13266  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  الملل بينروابط  روزانه  13267  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

- 3 الملل بينروابط  نوبت دوم  13268  دانشگاه اصفهان
- 5 الملل بينروابط  نوبت دوم  13269  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 14 الملل بينروابط  نوبت دوم  13270  دانشگاه تهران
- 2 الملل بينروابط  نوبت دوم  13271  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 الملل بينروابط  نوبت دوم  13272  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 الملل بينروابط  نوبت دوم  13273  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 الملل بينروابط  نوبت دوم  13274  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 الملل بينروابط  نوبت دوم  13275  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 الملل بينروابط  نوبت دوم  13276  دانشگاه يزد
- 20 الملل بينروابط  غيرانتفاعي  13277  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

35  - محور آموزش الملل بينروابط  مجازي دولتي  13278  دانشگاه تهران
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13279  دانشگاه خوارزمي

- 8 الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13281  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13282  دانشگاه فردوسي مشهد
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13283  رشت -دانشگاه گيالن 

 )3كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130
5  -  گرايش آسياي جنوب شرقي اي منطقهمطالعات  روزانه  13284  دانشگاه تهران

5  - مطالعات آسياي مركزي و قفقازگرايش  اي منطقهمطالعات  روزانه  13285  دانشگاه تهران
5  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  روزانه  13286  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  روزانه  13287  دانشگاه تهران
- 10 اي منطقهمطالعات  روزانه  13288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - گرايش مطالعات خاورميانه وشمال اي منطقهمطالعات  روزانه  13289  دانشگاه شيراز
10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  روزانه  13290  دانشگاه شيراز

گرايش  -  اي منطقهپذيرش با عنوان مطالعات 
 روزانه  13291  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  - مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

گرايش  -  اي منطقهپذيرش با عنوان مطالعات 
 روزانه  13292  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  - مطالعات اروپا

10  - آفريقا گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال اي منطقهمطالعات  روزانه  13293  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  روزانه  13294  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط  -گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 
 آموزش مؤسسهمحل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 عالي بيمه اكو
 روزانه  13295  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  -

- 7 اي منطقهمطالعات  روزانه  13296  دانشگاه يزد
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  اي منطقهمطالعات  روزانه  13297  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

4  - فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در  اي منطقهمطالعات  روزانه  13298  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
5  - گرايش آسياي جنوب شرقي اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13299  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز اي منطقهمطالعات  دومنوبت   13300  دانشگاه تهران
5  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13301  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13302  دانشگاه تهران
10  - گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13303  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13304  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
10  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13305  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13306  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
شرايط در  /گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

عالي  آموزش مؤسسهمحل تحصيل /انتهاي دفترچه
 بيمه اكو

 نوبت دوم  13307  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  -

- 4 اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13308  دانشگاه يزد
- 20 اي منطقهمطالعات  غيرانتفاعي  13309  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 اي منطقهمطالعات  غيرانتفاعي  13310  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه

 - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا 
 مجازي دولتي  13311  دانشگاه تهران اي منطقهمطالعات  35  - محور آموزش

- 8 اي منطقهمطالعات  خودگردان پرديس  13312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا 

خودگردان پرديس  13313  دانشگاه شيراز اي منطقهمطالعات  7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -گرايش مطالعات اروپا 

خودگردان پرديس  13314  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  -  10 خودگردان دانشگاه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 63 جدول شماره 1  

 

 )4كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

  - 8 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13315  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13316  دانشگاه تبريز
- 10 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13318  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 
- 10 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13319  بابلسر - دانشگاه مازندران 

12  - شرايط در انتهاي دفترچه انديشه سياسي در اسالم روزانه  13320  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 5 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13321  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13322  دانشگاه تبريز
- 10 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13323  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13324  بابلسر - دانشگاه مازندران 

. علميههاي  از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13325  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  انديشه سياسي در اسالم 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13326  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  انديشه سياسي در اسالم 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 انديشه سياسي در اسالم غيرانتفاعي  13327  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه انديشه سياسي در اسالم خودگردان پرديس  13328  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )5كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 5 روزانه  13329  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13330  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13331  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 

- 2 نوبت دوم  13332  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
 * )1كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات كشورهاي آلماني زبان روزانه  13333  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات كشورهاي آلماني زبان نوبت دوم  13334  دانشگاه تهران

 * )2كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 4 مطالعات آمريكاي التين روزانه  13335  دانشگاه تهران
- 4 مطالعات آمريكاي التين نوبت دوم  13336  تهراندانشگاه 

 * )3كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات بريتانيا روزانه  13337  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات بريتانيا نوبت دوم  13338  دانشگاه تهران

 * )4كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات روسيه روزانه  13339  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات روسيه نوبت دوم  13340  دانشگاه تهران

 * )5كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات فرانسه روزانه  13341  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات فرانسه نوبت دوم  13342  دانشگاه تهران

 * )6كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات شبه قاره هند روزانه  13343  دانشگاه تهران
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات شبه قاره هند روزانه  13344  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات شبه قاره هند روزانه  13345  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

- 5 مطالعات شبه قاره هند نوبت دوم  13346  دانشگاه تهران
 * )7كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 4 مطالعات آمريكاي شمالي گرايش مطالعات فرهنگي روزانه  13347  دانشگاه تهران
-  5 فريقاجنوب آمطالعات  - )الملل بين(مطالعات جهان  روزانه  13348  دانشگاه تهران
- 4 مطالعات آمريكاي شمالي گرايش مطالعات فرهنگي نوبت دوم  13349  دانشگاه تهران
-  5 فريقاجنوب آمطالعات  - )الملل بين(مطالعات جهان  نوبت دوم  13350  دانشگاه تهران

 * )8كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13351  تهراندانشگاه  مطالعات ژاپن - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13352  دانشگاه تهران مطالعات ژاپن - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )9كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13353  دانشگاه تهران مطالعات فلسطين - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13354  دانشگاه تهران مطالعات فلسطين - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )10كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13355  دانشگاه تهران مطالعات مصر - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13356  دانشگاه تهران مطالعات مصر - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )11كد ضريب (مطالعات جهان مجموعه  - 1131

  - 5 روزانه  13357  دانشگاه تهران مطالعات عراق - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13358  دانشگاه تهران مطالعات عراق - )الملل بين(مطالعات جهان 

  .خواهد بود) به زبان تخصصي رشته(به صورت خاص با شرايط تسلط كامل به زبان و همراه با مصاحبه  ها پذيرش در اين رشته *
 )1كد ضريب (مجموعه باستان شناسي  -  1132

  - 8 باستان شناسي روزانه  13359  دانشگاه بيرجند
- 11 باستان شناسي روزانه  13360  دانشگاه تهران
- 4 باستان شناسي روزانه  13361  دانشگاه جيرفت
- 20 باستان شناسي روزانه  13362  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 باستان شناسي روزانه  13363  دانشگاه كاشان
- 4 باستان شناسي روزانه  13364  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 باستان شناسي روزانه  13365  دانشگاه نيشابور
- 1 روزانه  13366  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان شناسي 
- 4 روزانه  13367  كرمانشاه -دانشگاه رازي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 3 روزانه  13368  دانشگاه شهركرد باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 8 روزانه  13369  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايرانباستان شناسي گرايش پيش از تاريخ 
- 3 روزانه  13370  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 64 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه باستان شناسي  -  1132  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 روزانه  13371  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 3 روزانه  13372  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 5 روزانه  13373  دانشگاه شهركرد ايرانباستان شناسي گرايش دوران تاريخي 
- 8 روزانه  13374  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 4 روزانه  13375  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 8 روزانه  13376  اصفهان دانشگاه هنر باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

 - 3 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13377  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 6 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13378  دانشگاه شهركرد ي ديگرها سرزمينايران و 

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  7 - 
 روزانه  13379  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 8 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13380  دانشگاه هنر اصفهان ي ديگرها سرزمينايران و 

- 4 باستان شناسي نوبت دوم  13381  دانشگاه بيرجند
- 11 باستان شناسي نوبت دوم  13382  دانشگاه تهران
- 2 باستان شناسي نوبت دوم  13383  دانشگاه جيرفت
- 5 باستان شناسي نوبت دوم  13384  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 باستان شناسي نوبت دوم  13385  دانشگاه كاشان
- 2 باستان شناسي نوبت دوم  13386  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 1 نوبت دوم  13387  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 1 نوبت دوم  13388  كرمانشاه -دانشگاه رازي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13389  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13390  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13391  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 1 نوبت دوم  13392  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 2 نوبت دوم  13393  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  2 - 
 نوبت دوم  13394  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 3 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 نوبت دوم  13395  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي ديگرها سرزمينايران و 

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  2 - 
 نوبت دوم  13396  دانشگاه هنر اصفهان ي ديگرها سرزمينايران و 

- 20 باستان شناسي غيرانتفاعي  13397  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 باستان شناسي غيرانتفاعي  13398  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 8 خودگردان پرديس  13399  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 8 خودگردان پرديس  13400  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

 )1كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

  - 5 روانشناسي عمومي روزانه  13401  دانشگاه اصفهان
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13402  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 روانشناسي عمومي روزانه  13403  دانشگاه تبريز
- 6 عموميروانشناسي  روزانه  13404  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13405  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13406  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13407  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 روانشناسي عمومي روزانه  13408  زنجاندانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13409  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
5 - روانشناسي عمومي روزانه  13410  دانشگاه سمنان
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13411  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي عمومي روزانه  13412  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 روانشناسي عمومي روزانه  13413  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 18 روانشناسي عمومي روزانه  13414  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13415  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 روانشناسي عمومي روزانه  13416  دانشگاه فردوسي مشهد
- 16 روانشناسي عمومي روزانه  13417  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 روانشناسي عمومي روزانه  13418  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13419  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 15 روانشناسي عمومي روزانه  13420  دانشگاه مالير
- 5 روانشناسي عمومي روزانه  13421  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13422  دانشگاه يزد
- 20 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13423  دانشگاه اروميه
- 3 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13424  دانشگاه اصفهان
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13425  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه 
- 6 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13426  دانشگاه تبريز
- 6 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13427  دانشگاه تهران
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13428  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 روانشناسي عمومي دومنوبت   13429  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13430  دانشگاه زنجان
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13431  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
5 - روانشناسي عمومي نوبت دوم  13432  دانشگاه سمنان
- 12 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13433  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13434  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13435  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13436  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13437  دانشگاه فردوسي مشهد



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 65 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13438  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13439  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13440  دانشگاه مالير
- 2 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13441  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13442  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13443  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13444  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13445  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13446  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13447  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13448  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش عموميروانشناسي  پيام نور  13449  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13450  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13451  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13452  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13453  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13454  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13455  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13456  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 8 پيام نور  13457  مركز گناباد -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13458  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13459  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13460  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13461  مركز بروجرد - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13462  مركز بروجرد - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13463  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13464  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي مثبت گراروانشناسي اسالمي گرايش 
15  - محور آموزش پيام نور  13465  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13466  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  روانشناسي عمومي غيرانتفاعي  13467  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده 

- 20 روانشناسي عمومي غيرانتفاعي  13468  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - محل تحصيل قم -دفترچه شرايط در انتهاي  غيرانتفاعي  13469  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

40  - محور آموزش روانشناسي عمومي مجازي دولتي  13470  دانشگاه تهران
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13471  تبريزدانشگاه 

 روانشناسي عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13472  )كيش

 روانشناسي عمومي 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  13473  )كرج
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13474  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

- 5 روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13476  رشت -دانشگاه گيالن 

 )2كد ضريب ( 1روان شناسي مجموعه  -  1133

  - 5 روانشناسي باليني روزانه  13477  دانشگاه اصفهان
11  - فقط زن روانشناسي باليني روزانه  13478  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 روانشناسي باليني روزانه  13479  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي باليني روزانه  13480  )پرديس فارابي قم محل تحصيل(دانشگاه تهران 
- 6 روانشناسي باليني روزانه  13481  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي باليني روزانه  13482  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 5 روانشناسي باليني روزانه  13483  دانشگاه سمنان

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روانشناسي باليني روزانه  13484  تهران -  دانشگاه شاهد
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13485  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 روانشناسي باليني روزانه  13486  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 16 روانشناسي باليني روزانه  13487  دانشگاه شيراز
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13488  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 روانشناسي باليني روزانه  13489  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13490  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 13 روانشناسي باليني روزانه  13491  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 12 روانشناسي خانواده درماني روزانه  13492  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 روزانه  13493  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 5 روزانه  13494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 4 روانشناسي باليني نوبت دوم  13495  دانشگاه اصفهان

3  - فقط زن روانشناسي باليني نوبت دوم  13496  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
- 6 روانشناسي باليني نوبت دوم  13497  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي باليني نوبت دوم  13498  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 روانشناسي باليني نوبت دوم  13499  دانشگاه تهران
- 2 روانشناسي باليني نوبت دوم  13500  سمناندانشگاه 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روانشناسي باليني نوبت دوم  13501  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 روانشناسي باليني نوبت دوم  13502  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 روانشناسي باليني نوبت دوم  13503  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 بالينيروانشناسي  نوبت دوم  13504  دانشگاه فردوسي مشهد
- 7 روانشناسي باليني نوبت دوم  13505  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 نوبت دوم  13506  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان

15  - محور آموزش روانشناسي باليني پيام نور  13507  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي باليني پيام نور  13508  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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 )2كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 پيام نور  13509  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  روانشناسي باليني كودك و نوجوان

15  - محور آموزش پيام نور  13510  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 20 روانشناسي خانواده درماني غيرانتفاعي  13511  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 روانشناسي باليني كودك و نوجوان 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  13512  )اشكذر

- 5 روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13513  دانشگاه اصفهان
9  - تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13514  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  روانشناسي باليني 15 - 
خودگردان پرديس  13515  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي  روانشناسي باليني 8 - 
خودگردان پرديس  13516  )كرج

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13517  دانشگاه خوارزمي
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13518  دانشگاه شيراز

- 3 روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13519  دانشگاه فردوسي مشهد
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل  خودگردان پرديس  13520  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان

- 5 خودگردان پرديس  13521  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
 )3كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

10  - )روانسنجي(اندازه گيري پذيرش با عنوان سنجش و  روزانه  13522  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  سنجش و اندازه گيري روانسنجي
)روانسنجي(پذيرش با عنوان سنجش و اندازه گيري  -  10 نوبت دوم  13523  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  سنجش و اندازه گيري روانسنجي

 )4ضريب  كد( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

  - 4 سازماني -روانشناسي صنعتي  روزانه  13524  دانشگاه اصفهان
- 10 سازماني -روانشناسي صنعتي  روزانه  13525  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 سازماني -روانشناسي صنعتي  نوبت دوم  13526  دانشگاه اصفهان
- 4 سازماني -روانشناسي صنعتي  خودگردان پرديس  13527  دانشگاه اصفهان

 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 20 حسابداري روزانه  13528  دانشگاه اروميه
20  - فقط زن حسابداري روزانه  13529  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 حسابداري 10  - فقط زن -شود 

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 
 روزانه  13530  )شعبه اروميه

- 5 حسابداري روزانه  13531  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 14 حسابداري روزانه  13532  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 حسابداري روزانه  13533  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 حسابداري روزانه  13534  دانشگاه تهران
- 5 حسابداري روزانه  13535  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

10  - محل تحصيل تهران حسابداري روزانه  13536  دانشگاه خوارزمي
- 6 حسابداري روزانه  13537  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 حسابداري روزانه  13538  دانشگاه سمنان
- 12 حسابداري روزانه  13539  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 9 حسابداري روزانه  13540  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 حسابداري روزانه  13541  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 حسابداري روزانه  13542  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 حسابداري روزانه  13543  دانشگاه شيراز
- 10 حسابداري روزانه  13544  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 حسابداري روزانه  13545  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد حسابداري روزانه  13546  دانشگاه قم
10  - فقط زن حسابداري روزانه  13547  دانشگاه قم
12  - محور آموزش حسابداري روزانه  13548  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 12 حسابداري روزانه  13549  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 3 حسابداري روزانه  13550  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 13 حسابداري روزانه  13551  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 حسابداري روزانه  13552  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 9 حسابداري روزانه  13553  دانشگاه يزد

6  - محور آموزش حسابداري روزانه  13554  دانشگاه يزد
20  - شرايط در انتهاي دفترچه حسابداري روزانه  13555  تهران -بانكداري ايران  آموزشعالي  مؤسسه

10  - فقط زن حسابداري دومنوبت   13556  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 

 حسابداري 5  - فقط زن -شود 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  13557  )شعبه اروميه

- 3 حسابداري نوبت دوم  13558  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 حسابداري نوبت دوم  13559  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13560  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 حسابداري نوبت دوم  13561  دانشگاه تهران
- 5 حسابداري نوبت دوم  13562  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13563  دانشگاه سمنان
- 4 حسابداري نوبت دوم  13564  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13565  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13566  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 حسابداري نوبت دوم  13567  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13568  مشهددانشگاه فردوسي 
- 9 حسابداري نوبت دوم  13569  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13570  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 حسابداري نوبت دوم  13571  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13572  عسلويهي الملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13573  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13574  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 حسابداري پيام نور  13575  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13576  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13577  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13578  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13579  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13580  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13581  واحد ابوموسي -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13582  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13583  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد حسابداري غيرانتفاعي  13584  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13585  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13586  نور - محدث نوري عالمه غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13587  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13588  آملغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13589  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13590  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد حسابداري غيرانتفاعي  13591  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13592  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13593  اصفهان -) خواهرانويژه (المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13594  همدان - الوند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13595  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13596  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13597  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13598  شاهرود -برايند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13599  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13600  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13601  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13602  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13603  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13604  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13605  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13606  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13607  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13608  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13609  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13610  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13611  ياسوج -دانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13612  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13613  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13614  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13615  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13616  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13617  ساري -سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13618  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13619  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13620  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13621  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13622  شاهرودغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13623  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13624  اصفهان -صبح صادق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13625  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13626  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13627  بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13628  تبريز -علم و فناوري شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13629  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13630  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24046  كرمان -فرهيختگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13631  سمنان - فضيلت غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13632  خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24045  لنگرود -غيرانتفاعي قدير  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13633  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حسابداري غيرانتفاعي  13634  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13635  مشهد - كاويان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13636  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13637  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13638  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24047  ايوانكي -غيرانتفاعي مولوي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13639  كرمان -مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13640  تبريز -ميزان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13641  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13642  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13643  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش حسابداري مجازي دولتي  13644  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
30  - محور آموزش حسابداري مجازي دولتي  13645  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

محل تحصيل پرديس خودگردان  -محور  آموزش
خودگردان پرديس  13646  دانشگاه اروميه حسابداري 20  - دانشگاه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13647  دانشگاه تربيت مدرس

 حسابداري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13648  )كرج

 حسابداري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13649  )كيش
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13650  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13651  دانشگاه سمنان

 حسابداري 12 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  13652  )پرديس خودگردان در چابهار

- 7 حسابداري خودگردان پرديس  13653  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13654  دانشگاه شيراز
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13655  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 حسابداري خودگردان پرديس  13656  فردوسي مشهددانشگاه 
- 12 حسابداري خودگردان پرديس  13657  سنندج -دانشگاه كردستان 

13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13658  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 9 حسابداري خودگردان پرديس  13659  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش حسابداري مجازي پيام نور  13660  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
 )2كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 4 حسابرسي روزانه  13661  دانشگاه تهران
- 10 حسابرسي روزانه  13662  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حسابرسي روزانه  13663  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 حسابرسي نوبت دوم  13664  دانشگاه تهران
- 10 حسابرسي نوبت دوم  13665  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 حسابرسي نوبت دوم  13666  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - فقط زن حسابرسي غيرانتفاعي  13667  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد حسابرسي غيرانتفاعي  13668  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13669  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13670  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13671  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13672  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13673  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13674  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13675  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13676  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13677  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13678  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13679  بابلسربهنمير  -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13680  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حسابرسي غيرانتفاعي  13681  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13682  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه

-  10 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  حسابرسي خودگردان پرديس  13683  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )3كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 8 حسابداري مديريت روزانه  13684  دانشگاه اروميه
- 10 حسابداري مديريت روزانه  13685  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حسابداري مديريت نوبت دوم  13686  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13687  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13688  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13689  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13690  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13691  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13692  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريتحسابداري  غيرانتفاعي  13693  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13694  گنبدكاووس - شرق گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13695  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13696  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه

 )1كد ضريب (مطالعات زنان  -  1137
2  -  فقط زن -محور  آموزش روزانه  13697  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم
5  - فقط زن روزانه  13698  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم
12  - فقط زن روزانه  13699  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا در اسالممطالعات زنان گرايش حقوق زن 

- 4 روزانه  13700  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
12  - فقط زن روزانه  13701  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

انتهاي دفترچه مراجعه به توضيحات و شرايط در 
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 10  - فقط زن -شود 

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  13702  )شعبه اروميه

- 5 روزانه  13703  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
- 8 روزانه  13704  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  خانواده مطالعات زنان گرايش زن و
- 6 روزانه  13705  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

10  - فقط زن روزانه  13706  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
1  - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  13707  دانشگاه اصفهان حقوق زن در اسالممطالعات زنان گرايش 
2  - فقط زن نوبت دوم  13708  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم

- 2 نوبت دوم  13709  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 

 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5  - فقط زن -شود 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  13710  )شعبه اروميه
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 )1كد ضريب (مطالعات زنان  -  1137  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  13711  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

10  - فقط زن نوبت دوم  13712  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
 )1كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

  - 4 ارتباطات اجتماعيعلوم  روزانه  13713  دانشگاه تهران
- 10 علوم ارتباطات اجتماعي روزانه  13714  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم ارتباطات اجتماعي روزانه  13715  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
- 4 فرهنگي و رسانهمطالعات  روزانه  13716  دانشگاه تهران
- 4 علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13717  دانشگاه تهران
- 10 علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13718  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13719  واحد قم -جمهوري اسالمي ايران دانشكده صدا و سيماي 
- 4 مطالعات فرهنگي و رسانه نوبت دوم  13720  دانشگاه تهران
- 20 علوم ارتباطات اجتماعي غيرانتفاعي  13721  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13722  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13723  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 و ارتباطات فرهنگي تبليغ غيرانتفاعي  13724  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محل تحصيل قم -شرايط در انتهاي دفترچه  ارتباطات گرايش حج و زيارت غيرانتفاعي  13725  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

خودگردان البرز در محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم ارتباطات اجتماعي 15 - 
خودگردان پرديس  13726  )كرج

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعي خودگردان پرديس  13727  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

  - 4 مديريت رسانه روزانه  13728  )فارابي قممحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
3 - مديريت رسانه روزانه  13729  دانشگاه تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مديريت رسانه روزانه  13730  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
- 4 مديريت رسانه نوبت دوم  13731  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
3 - مديريت رسانه نوبت دوم  13732  دانشگاه تهران

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مديريت رسانه نوبت دوم  13733  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
15  - محور آموزش مديريت رسانه پيام نور  13734  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 مديريت رسانه پيام نور  13735  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 مديريت رسانه غيرانتفاعي  13736  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش مديريت رسانه مجازي دولتي  13737  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

تحصيل پرديس خودگردان در جزيره محل (دانشگاه تهران  مديريت رسانه 15 - 
خودگردان پرديس  13738  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  مديريت رسانه 15 - 
خودگردان پرديس  13739  )كرج

 )3كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138
10  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13740  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش روزنامه نگاريارتباطات اجتماعي 

- 10 روزانه  13741  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق درارتباطات  10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13742  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  اجتماعي

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  13743  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
- 10 نوبت دوم  13744  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري

ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق درارتباطات  10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم  13745  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  13746  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
  )1كد ضريب (مددكاري اجتماعي  - 1139

  .به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاه پذيرنده، صورت خواهد گرفت اين رشتهدانشجو در پذيرش  *
8  -  شرايط در انتهاي دفترچه مددكاري اجتماعي روزانه  13747   تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 5 مددكاري اجتماعي روزانه  13748  دانشگاه يزد
8  - شرايط در انتهاي دفترچه مددكاري اجتماعي نوبت دوم  13749  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 مددكاري اجتماعي نوبت دوم  13750  دانشگاه يزد
 )1كد ضريب (پژوهش علوم اجتماعي  -  1140

18  -  فقط زن پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13751  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13752  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13753  دانشگاه تبريز
- 6 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13754  دانشگاه تهران
- 7 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13755  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 
- 10 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13756  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 10 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13757  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13758  دانشگاه فردوسي مشهد
- 9 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13759  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13760  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 12 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13761  دانشگاه يزد

6  - فقط زن پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13762  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 علوم اجتماعيپژوهش  نوبت دوم  13763  دانشگاه تبريز
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13764  دانشگاه تهران
- 4 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13765  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13766  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13767  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13768  دانشگاه يزد
- 20 پژوهش علوم اجتماعي غيرانتفاعي  13769  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13770  دانشگاه تبريز
- 15 پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13771 )كرج/خودگردان البرز محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 
- 8 پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13772 )خودگردان دركرج محل تحصيل پرديس(دانشگاه خوارزمي 
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  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
پذيرش ظرفيت   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 4 روزانه  13773  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 5 روزانه  13774  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - فقط زن روزانه  13775  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 5 روزانه  13776  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 روزانه  13777  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 روزانه  13778  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 روزانه  13779  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

7  - فقط زن روزانه  13780  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 15 روزانه  13781  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 

10  - محل تحصيل تهران روزانه  13782  دانشگاه خوارزمي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 10 روزانه  13783  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 روزانه  13784  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13785  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13786  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 6 روزانه  13788  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13789  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 10 روزانه  13790  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 ارائهانجام مصاحبه منوط به  - پذيرش با عنوان آماد 
شرايط  -. موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد

 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 
 روزانه  13791  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12  -

- 13 روزانه  13792  سنندج -كردستان  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 روزانه  13793  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 12 روزانه  13794  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13795  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 9 روزانه  13796  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13797  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 14 روزانه  13798  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

6  - محور آموزش روزانه  13799  دانشگاه يزد بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 7 روزانه  13800  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 9 روزانه  13801  دانشگاه اروميه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13802  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 روزانه  13803  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13804  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 روزانه  13805  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 روزانه  13806  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13807  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 7 روزانه  13808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 روزانه  13809  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13810  دانشگاه فردوسي مشهد الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13811  بابلسر - دانشگاه مازندران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 7 روزانه  13812  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
4 - روزانه  13813  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 5 روزانه  13814  دانشگاه ايالم بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش 

7  - فقط زن روزانه  13815  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
4 - روزانه  13816  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 4 روزانه  13817  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 10 روزانه  13818  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 9 روزانه  13819  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

7  - محور آموزش روزانه  13820  دانشگاه اصفهان ماليمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
- 4 روزانه  13821  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

10  - محل تحصيل تهران روزانه  13822  دانشگاه خوارزمي مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 روزانه  13823  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 3 روزانه  13824  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 5 روزانه  13825  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

5  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13826  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 6 روزانه  13827  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

10  - فقط مرد روزانه  13828  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
10  - فقط زن روزانه  13829  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 8 روزانه  13830  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 6 روزانه  13831  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 روزانه  13832  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
4 - روزانه  13833  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  13834  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  13835  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

7  - فقط زن روزانه  13836  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 روزانه  13837  دانشگاه زنجان گرايش مديريت تحولمديريت بازرگاني 
- 6 روزانه  13838  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 روزانه  13839  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  13840  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  13841  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  13842  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 8 روزانه  13843  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

6  - محور آموزش روزانه  13844  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 71 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  13845  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

5  - فقط زن نوبت دوم  13846  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13847  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13848  دانشگاه تبريز بازاريابي مديريت بازرگاني گرايش
- 4 نوبت دوم  13849  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13850  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13851  بوشهر - فارس دانشگاه خليج  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13852  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13853  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13854  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13855  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت 
- 10 نوبت دوم  13856  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

8  - فقط مرد - پذيرش با عنوان آماد  نوبت دوم  13857  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13858  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 نوبت دوم  13859  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13860  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 نوبت دوم  13861  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13862  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13863  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13864  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 نوبت دوم  13865  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  13866  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 نوبت دوم  13867  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13868  دانشگاه فردوسي مشهد الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13869  بابلسر - دانشگاه مازندران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 نوبت دوم  13870  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 4 نوبت دوم  13871  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 10 نوبت دوم  13872  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 2 نوبت دوم  13873  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13874  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 1 نوبت دوم  13875  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

5  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  13876  تهران - دانشگاه شاهد  گرايش مديريت ماليمديريت بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13877  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13878  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13879  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 4 نوبت دوم  13880  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13881  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13882  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13883  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13884  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 نوبت دوم  13885  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 3 نوبت دوم  13886  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش مديريت تحولمديريت بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13887  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13888  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 نوبت دوم  13889  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 12 نيمه حضوري  13890  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

15  - محور آموزش پيام نور  13891  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 پيام نور  13892  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 پيام نور  13893  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

15  - محور آموزش پيام نور  13894  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13895  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13896  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13897  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13898  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13899  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13900  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13901  كتول آباد عليواحد  -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13902  كتول آباد عليواحد  -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 8 پيام نور  13903  قائمشهرواحد  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

15  - محور آموزش پيام نور  13904  قائمشهرواحد  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13905  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13906  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13907  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13908  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13909  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 8 پيام نور  13910  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13911  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 8 پيام نور  13912  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13913  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13914  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 8 پيام نور  13915  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - محور آموزش پيام نور  13916  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

- 8 پيام نور  13917  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 8 پيام نور  13918  مركز الشتر - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

15  - محور آموزش پيام نور  13919  مركز الشتر - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 72 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  13920  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13921  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13922  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13923  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  24044  تبريز - اسوه غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13924  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

20  - فقط زن غيرانتفاعي  13925  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13926  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13927  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13928  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13929  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13930  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13931  استان قزوينتاكستان  -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13932  مشهد -حكمت رضوي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13933  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13934  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13935  مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13936  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13937  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 20 غيرانتفاعي  13938  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13939  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13940  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13941  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13942  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13943  گنبدكاووس - شرق گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13944  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13945  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13946  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  13947  )خرمدره

- 20 غيرانتفاعي  13948  مشهد - كاويان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13949  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13950  سمنان -كومش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13951  آبيك -موالنا غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13952  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13953  اردبيل - نوين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13954  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني
- 20 غيرانتفاعي  13955  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13956  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13957  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 غيرانتفاعي  13958  تبريز - ارس غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

15  - فقط زن غيرانتفاعي  13959  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  13960  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 10 غيرانتفاعي  13961  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13962  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13963  مشهد -تابران غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13964  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13965  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13966  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13967  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  13968  )خرمدره

- 20 غيرانتفاعي  13969  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13970  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 20 غيرانتفاعي  13971  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13972  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13973  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13974  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه بيمهمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
- 20 غيرانتفاعي  13975  تبريز -علم و فناوري شمس غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13976  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13977  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13978  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13979  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13980  آملغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 10 غيرانتفاعي  13981  تبريز - ارس غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

15  - فقط زن غيرانتفاعي  13982  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  13983  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 10 غيرانتفاعي  13984  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
20  - فقط زن غيرانتفاعي  13985  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 20 غيرانتفاعي  13986  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13987  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13988  شاهرود -برايند غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13989  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13990  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش مديريت ماليمديريت بازرگاني 
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  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  13991  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه بازرگاني گرايش مديريت ماليمديريت 
- 20 غيرانتفاعي  13992  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13993  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13994  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13995  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13996  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13997  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13998  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13999  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت ماليمديريت بازرگاني گرايش 
- 20 غيرانتفاعي  14000  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14001  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

15  - فقط مرد غيرانتفاعي  14002  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - فقط زن غيرانتفاعي  14003  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 20 غيرانتفاعي  14004  زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14005  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14006  بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14007  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14008  سمنان - فضيلت غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14009  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14010  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش مديريت تحول مديريت بازرگاني

20  - محل تحصيل واحد قزوين غيرانتفاعي  14011  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14012  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14013  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14014  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14015  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14016  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14017  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 خودگردان پرديس  14018  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14019  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14020  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14021  )كرج

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
خودگردان در جزيره محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14022  )كيش

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  14023  )پرديس خودگردان در چابهار

- 7 خودگردان پرديس  14024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 13 خودگردان پرديس  14025  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14026  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 14 خودگردان پرديس  14027  يزد دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14028  دانشگاه اروميه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14029  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14030  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14031  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14032  )كرج

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14033  )كيش
4  - دفترچهشرايط در انتهاي  خودگردان پرديس  14034  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 7 خودگردان پرديس  14035  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14036  دانشگاه اروميه بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14037  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14038  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14039  )كيش

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14040  )كرج
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  14041  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14042  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
5  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  14043  تهران - دانشگاه شاهد  بازرگاني گرايش مديريت ماليمديريت 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14044  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 خودگردان پرديس  14045  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14046  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14047  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

- 8 خودگردان پرديس  14048  دانشگاه يزد تحولمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
 )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 5 روزانه  14049  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 5 روزانه  14050  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 4 روزانه  14051  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  نيروي انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت 
- 6 روزانه  14052  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 5 روزانه  14053  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  14054  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 7 روزانه  14055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 10 روزانه  14056  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 روزانه  14057  دانشگاه ايالم

 - 4 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14058  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

 - 7 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14060  تهران - طباطبايي  دانشگاه عالمه اطالعاتي

 - 12 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14061  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 روزانه  14062  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 7 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14063  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه اطالعاتي

- 2 روزانه  14064  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 2 روزانه  14065  دانشگاه ايالم ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 4 روزانه  14066  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 10 روزانه  14067  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 5 روزانه  14068  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  14069  )محل تحصيل پرديس فارابي قم( دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  14070  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  14071  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  14072  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 5 مديريت بحران روزانه  14073  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 روزانه  14074  دانشگاه تهران مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي

 - 5 
و ريزي  برنامهمديريت سازمانهاي دولتي گرايش 

 روزانه  14075  دانشگاه ايالم نظارت

- 5 نوبت دوم  14076  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 6 نوبت دوم  14077  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 4 نوبت دوم  14078  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

3  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  14079  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 10 نوبت دوم  14080  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14081  دانشگاه ايالم

 - 4 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14082  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14083  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14084  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي

 - 2 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14085  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

- 1 نوبت دوم  14086  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 1 نوبت دوم  14087  دانشگاه ايالم ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 10 نوبت دوم  14088  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 5 نوبت دوم  14089  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 4 نوبت دوم  14090  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت تحولمديريت دولتي گرايش 
- 4 نوبت دوم  14091  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 3 مديريت بحران نوبت دوم  14092  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 نوبت دوم  14093  دانشگاه تهران اقتصاديمديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و 

 - 5 
و ريزي  برنامهمديريت سازمانهاي دولتي گرايش 

 نوبت دوم  14094  دانشگاه ايالم نظارت

- 10 نيمه حضوري  14095  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14096  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت نيروي 

- 8 پيام نور  14097  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14098  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14099  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14100  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14101  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  دولتي گرايش مديريت نيروي انسانيمديريت 
- 8 پيام نور  14102  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14103  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14104  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

- 8 نورپيام   14105  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14106  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14107  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14108  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  مديريت نيروي انساني مديريت دولتي گرايش
15  - محور آموزش پيام نور  14109  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

- 8 پيام نور  14110  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 - 8 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 پيام نور  14111  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اطالعاتي

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 پيام نور  14112  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اطالعاتي

15  - محور آموزش پيام نور  14113  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 8 پيام نور  14114  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي

15  - محور آموزش پيام نور  14115  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 8 پيام نور  14116  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 8 پيام نور  14117  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

15  - محور آموزش پيام نور  14118  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
15  - محور آموزش پيام نور  14119  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

- 8 پيام نور  14120  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
15  - فقط مرد مديريت اماكن متبركه مذهبي غيرانتفاعي  14121  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن مديريت اماكن متبركه مذهبي غيرانتفاعي  14122  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مجازي دولتي  14123  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14124  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
 15  - محور آموزش

ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 
 مجازي دولتي  14125  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

15  - محور آموزش مجازي دولتي  14126  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  دولتي گرايش مديريت تحولمديريت 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14127  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  14128  )كرج

 مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14129  )كيش

محل تحصيل (زاهدان  -بلوچستان دانشگاه سيستان و  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 5 - 
خودگردان پرديس  14130  )پرديس خودگردان در چابهار

3  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  14131  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 7 خودگردان پرديس  14132  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14133  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت  7 - 
خودگردان پرديس  14134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعاتي

 9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

خودگردان پرديس  14135  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14136  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي 15 -  محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  14137  )كيش

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 4 روزانه  14138  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 روزانه  14139  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  درعملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق 
- 4 روزانه  14140  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 8 روزانه  14141  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

10  - محل تحصيل تهران روزانه  14142  دانشگاه خوارزمي درعمليات مديريت صنعتي گرايش تحقيق
2  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  14143  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 7 روزانه  14144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 10 روزانه  14145  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

8  - فقط مرد روزانه  14146  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
8  - فقط زن روزانه  14147  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 9 روزانه  14148  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14149  دانشگاه اصفهان
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14150  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14151  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 توليدمديريت صنعتي گرايش  روزانه  14152  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14153  دانشگاه خوارزمي
- 3 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14154  دانشگاه سمنان

2  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14155  تهران - دانشگاه شاهد 
10  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14156  دانشگاه شاهرود

- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14157  دانشگاه شاهرود
- 7 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14159  دانشگاه شيراز
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14160  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14161  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14162  دانشگاه قم
8  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14163  دانشگاه قم

- 16 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14164  رشت -دانشگاه گيالن 
- 14 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14165  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14166  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14167  دانشگاه يزد
- 6 مديريت صنعتي گرايش مالي روزانه  14168  دانشگاه شيراز
- 2 نوبت دوم  14169  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 نوبت دوم  14170  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 نوبت دوم  14171  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

2  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  14172  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 10 نوبت دوم  14173  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 5 نوبت دوم  14174  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 2 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14175  دانشگاه اصفهان
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14176  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14177  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14178  دانشگاه تهران
- 1 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14179  دانشگاه سمنان

2  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14180  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14181  دانشگاه شاهرود

5  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14182  دانشگاه شاهرود
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14183  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 6 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14184  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14185  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14186  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14187  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14188  دانشگاه يزد

15  - فقط زن غيرانتفاعي  14189  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  14190  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 20 غيرانتفاعي  14191  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14192  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14193  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14194  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14195  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14196  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14197  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14198  زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14199  ساوه -فن ودانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14200  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش تحقيق درعملياتمديريت صنعتي 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14201  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14202  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14203  آملغيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14204  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14205  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14206  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14207  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14208  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14209  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14210  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14211  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14212  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14213  اقباليه قزوين -عالمه مجلسي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14214  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14215  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14216  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14217  اردبيل - مقدس اردبيليغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14218  كوهدشت لرستان -نوآوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14219  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14220  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14221  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

15  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14222  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14223  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14224  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14225  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14226  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14227  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14228  شهركرد - نور هدايت غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محور آموزش مجازي دولتي  14229  دانشگاه تهران درعمليات مديريت صنعتي گرايش تحقيق
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14230  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
20  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي دولتي  14231  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
20  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي دولتي  14232  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات 15 - 
خودگردان پرديس  14233  )كيش

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات 15 - 
پرديس خودگردان البرز در محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14234  )كرج
- 7 خودگردان پرديس  14235  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14236  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 9 خودگردان پرديس  14237  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

 مديريت صنعتي گرايش توليد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14238  )كرج

 مديريت صنعتي گرايش توليد 15 - 
پرديس خودگردان در جزيره محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14239  )كيش
- 7 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14240  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14241  دانشگاه فردوسي مشهد

16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه گرايش توليدمديريت صنعتي  خودگردان پرديس  14242  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14243  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي غيرانتفاعي  14244  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش گرايش توليدمديريت صنعتي  مجازي غيرانتفاعي  14245  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

 )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

 10  -  فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14246  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا الكترونيك

دفترچه مراجعه به توضيحات و شرايط در انتهاي 
 10  - فقط زن -شود 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  14247  )شعبه اروميه

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14248  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الكترونيك

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14249  دانشگاه تهران الكترونيك
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  )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 -  10 محل تحصيل تهران

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 روزانه  14250  دانشگاه خوارزمي

 - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه  14251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه  14252  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 8  - پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 روزانه  14253  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 روزانه  14254  تهران دانشگاه

 10  - فقط زن
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14255  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14256  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 10  - محل تحصيل تهران
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14257  دانشگاه خوارزمي

 - 7 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14258  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14259  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 روزانه  14260  دانشگاه تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
- 7 روزانه  14261  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش

 5  - فقط زن
فناوري اطالعات گرايش كسب و كار مديريت 
 الكترونيك

 نوبت دوم  14262  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 5  - فقط زن -شود 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

تحصيل محل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  14263  )شعبه اروميه

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم  14264  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم  14265  دانشگاه تهران

دانشكده مهندسي محل تحصيل  -فقط مرد 
 2  - پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 نوبت دوم  14266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14267  دانشگاه تهران

 5  - فقط زن
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم  14268  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم  14269  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 10 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 پيشرفته اطالعاتي
 نوبت دوم  14270  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 نوبت دوم  14271  دانشگاه تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 15  - محور آموزش

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 پيام نور  14272  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پيام نور  14273  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پيام نور  14274  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع مديريت 
 اطالعاتي

 پيام نور  14275  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 پيام نور  14276  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور  14277  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور  14278  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش پيام نور  14279  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فناوري اطالعات گرايش مديريت دانشمديريت 
- 8 پيام نور  14280  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20 - 
 غيرانتفاعي  14281  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20 - 
 غيرانتفاعي  14282  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك

مديريت فنّاوري اطالعات گرايش مديريت منابع  20 - 
 اطالعاتي

واحد  محل تحصيل(يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  14283  )اشكذر

 - 20 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 غيرانتفاعي  14284  تبريز -ميزان غيرانتفاعي  مؤسسه اطالعاتي پيشرفته

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14285  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  40  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14286  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  40  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  15  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14288  دانشگاه فردوسي مشهد الكترونيك

ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14289  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي پيشرفته

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 مجازي دولتي  14290  دانشگاه فردوسي مشهد اطالعاتي پيشرفته

15  - محور آموزش مجازي دولتي  14291  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 78 جدول شماره 1  

 

  )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

خودگردان پرديس  14292  دانشگاه خوارزمي

 - 2 
اطالعات گرايش كسب و كار مديريت فناوري 

 الكترونيك
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  14293  )پرديس خودگردان در چابهار

 - 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
خودگردان پرديس  14294  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 10  - در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
خودگردان پرديس  14295  دانشگاه خوارزمي

- 7 خودگردان پرديس  14296  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 10  - محور آموزش

كار مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
 الكترونيك

 مجازي پيام نور  14297  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 مجازي پيام نور  14298  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 مجازي پيام نور  14299  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش مجازي پيام نور  14300  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 40  - محور آموزش

مديريت منابع مديريت فناوري اطالعات گرايش 
 اطالعاتي

مجازي غيرانتفاعي  14301  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه

 20  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
مجازي غيرانتفاعي  14302  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

 20  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
مجازي غيرانتفاعي  14303  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي  14304  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 )5كد ضريب (مديريت  مجموعه - 1142

  - 4 روزانه  14305  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14306  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 8  - پيشرفت

- 10 روزانه  14307  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي مديريت تكنولوژي گرايش انتقال
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14308  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 8  - پيشرفت

 - 4 
ي تحقيق و ها سياستمديريت تكنولوژي گرايش 

 توسعه
 روزانه  14309  )تحصيل پرديس فارابي قممحل (دانشگاه تهران 

- 4 نوبت دوم  14310  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14311  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 2  - پيشرفت

- 10 نوبت دوم  14312  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژيمديريت 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14313  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2  - پيشرفت

 - 4 
ي تحقيق و ها سياستمديريت تكنولوژي گرايش 

 توسعه
 نوبت دوم  14314  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  14315  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  14316  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  14317  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي

 مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14318  )كيش
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14319  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14320  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي

 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 8 مديريت مالي روزانه  14321  دانشگاه اروميه
10  - فقط زن مديريت مالي روزانه  14322  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 5 مديريت مالي روزانه  14323  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
10  - تحصيل تهران محل مديريت مالي روزانه  14324  دانشگاه خوارزمي

- 10 مديريت مالي روزانه  14325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مديريت مالي روزانه  14326  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - محور آموزش مديريت مالي روزانه  14327  دانشگاه يزد
- 7 مديريت مالي روزانه  14328  دانشگاه يزد
- 3 مالي گرايش بانكداري روزانه  14329  دانشگاه تهران
- 3 مستغالت -مالي گرايش بيمه  روزانه  14330  دانشگاه تهران

 - 3 
مالي گرايش تامين مالي و سرمايه گذاري درنفت و 

 گاز
 روزانه  14331  دانشگاه تهران

 - 10 
گذاري درنفت و  مالي گرايش تامين مالي و سرمايه

 گاز
 روزانه  14332  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 

5  - فقط زن مديريت مالي نوبت دوم  14333  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مديريت مالي نوبت دوم  14334  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 مديريت مالي نوبت دوم  14335  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 
- 4 مديريت مالي نوبت دوم  14336  دانشگاه يزد
- 3 مالي گرايش بانكداري نوبت دوم  14337  دانشگاه تهران
- 3 مستغالت -مالي گرايش بيمه  نوبت دوم  14338  دانشگاه تهران

 - 3 
مالي گرايش تامين مالي و سرمايه گذاري درنفت و 

 گاز
 نوبت دوم  14339  تهراندانشگاه 

15  - فقط زن مديريت مالي غيرانتفاعي  14340  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد مديريت مالي غيرانتفاعي  14341  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14342  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14343  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14344  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 79 جدول شماره 1  

 

  )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 مديريت مالي 20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  14345  )خرمدره

- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14346  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  14347  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14348  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14349  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14350  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 مالي گرايش بانكداري غيرانتفاعي  14351  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش مديريت مالي مجازي دولتي  14352  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 مديريت مالي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14353  )كرج
- 10 مديريت مالي خودگردان پرديس  14354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت مالي خودگردان پرديس  14355  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 مديريت مالي خودگردان پرديس  14356  دانشگاه يزد

 مستغالت -مالي گرايش بيمه  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14357  )كيش
 )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 3 روزانه  14358  اصفهاندانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 4 روزانه  14359  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 9 روزانه  14360  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

10  - محل تحصيل تهران روزانه  14361  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 6 روزانه  14362  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 10 روزانه  14363  دانشگاه سمنان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 روزانه  14364  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 روزانه  14365  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كسب و كار جديد كار آفريني گرايش
- 7 روزانه  14366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 3 روزانه  14367  بابلسر - دانشگاه مازندران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

18  - پذيرش با عنوان كارآفريني فرهنگي روزانه  14368  دانشگاه هنر اصفهان آفريني گرايش كسب و كار جديدكار 
- 7 كار آفريني گرايش فناوري روزانه  14369  دانشگاه تهران
- 3 كار آفريني گرايش فناوري روزانه  14370  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 كار آفريني گرايش گردشگري روزانه  14371  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  14372  دانشگاه تهران آفريني گرايش خدمات كشاورزيكار 
- 5 روزانه  14373  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 6 روزانه  14374  دانشگاه گنبد كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 3 روزانه  14375  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
- 3 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14376  دانشگاه تهران
- 4 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14377  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14378  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - دفترچهشرايط در انتهاي  كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14379  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14381  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

فقط  -) MBA(پذيرش با عنوان كار آفريني گرايش
 روزانه  14382  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كار آفريني گرايش ام ب اي 8  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت -مرد 

- 3 الملل بينكار آفريني گرايش  روزانه  14383  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  14384  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 5 روزانه  14385  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش بخش عموميكار آفريني 
- 6 كار آفريني گرايش توسعه روزانه  14386  دانشگاه تهران
- 5 كار آفريني گرايش توسعه روزانه  14387  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 روزانه  14388  ايالمدانشگاه  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 روزانه  14389  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 روزانه  14390  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 5 روزانه  14391  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 3 روزانه  14392  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي

-  10 محل تحصيل تهران روزانه  14393  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 5 روزانه  14394  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 2 نوبت دوم  14395  دانشگاه اصفهان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 4 نوبت دوم  14396  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 9 نوبت دوم  14397  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 2 نوبت دوم  14398  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آفريني گرايش كسب و كار جديدكار 
- 5 نوبت دوم  14399  دانشگاه سمنان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 نوبت دوم  14400  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 3 نوبت دوم  14401  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  جديدكار آفريني گرايش كسب و كار 
- 2 نوبت دوم  14402  بابلسر - دانشگاه مازندران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

2  - پذيرش با عنوان كارآفريني فرهنگي نوبت دوم  14403  دانشگاه هنر اصفهان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 7 فناوريكار آفريني گرايش  نوبت دوم  14404  دانشگاه تهران
- 2 كار آفريني گرايش فناوري نوبت دوم  14405  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 كار آفريني گرايش گردشگري نوبت دوم  14406  دانشگاه تهران
- 4 نوبت دوم  14407  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 5 نوبت دوم  14408  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش خدمات كشاورزيكار آفريني 
- 3 نوبت دوم  14409  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
- 3 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14410  دانشگاه تهران
- 4 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14411  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 
- 5 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14412  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - شرايط در انتهاي دفترچه كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14413  تهران - دانشگاه شاهد 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 80 جدول شماره 1  

 

  )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
پذيرش  ظرفيت  توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 10 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14414  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

فقط  -) MBA(پذيرش با عنوان كار آفريني گرايش
 نوبت دوم  14415  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كار آفريني گرايش ام ب اي 2  - دانشكده مهندسي پيشرفتمحل تحصيل  -مرد 

- 3 الملل بينكار آفريني گرايش  نوبت دوم  14416  دانشگاه تهران
- 4 نوبت دوم  14417  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 5 نوبت دوم  14418  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 6 كار آفريني گرايش توسعه نوبت دوم  14419  دانشگاه تهران
- 5 كار آفريني گرايش توسعه نوبت دوم  14420  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 نوبت دوم  14421  دانشگاه ايالم و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 نوبت دوم  14422  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 2 نوبت دوم  14423  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 5 نوبت دوم  14424  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 3 نوبت دوم  14425  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 5 نوبت دوم  14426  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 8 پيام نور  14427  ساريمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

15  - محور آموزش پيام نور  14428  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 8 پيام نور  14429  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  عالي آموزشكار آفريني گرايش 

15  - محور آموزش پيام نور  14430  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  عالي آموزشكار آفريني گرايش 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14431  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14432  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
40  - محور آموزش مجازي دولتي  14433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش فناوري مجازي دولتي  14434  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش گردشگري مجازي دولتي  14435  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14436  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
20  - محور آموزش كار آفريني گرايش سازماني مجازي دولتي  14437  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش سازماني مجازي دولتي  14438  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش الملل بينكار آفريني گرايش  مجازي دولتي  14439  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14440  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش توسعه مجازي دولتي  14441  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14442  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14443  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد 15 - 
خودگردان پرديس  14444  )كرج

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردان پرديس  14445  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 7 خودگردان پرديس  14446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

خودگردان البرز در  محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش فنّاوري 15 - 
خودگردان پرديس  14447  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش سازماني 15 - 
خودگردان پرديس  14448  )كرج

2  - شرايط در انتهاي دفترچه كار آفريني گرايش سازماني خودگردان پرديس  14449  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 آفريني گرايش سازماني كار خودگردان پرديس  14450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردان پرديس  14451  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
 )8كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

گرايش پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني 
 روزانه  14452  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 6  -  مديريت استراتژيك منابع انساني

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14453  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 8  - مديريت منابع انساني اسالمي

مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با عنوان 
محل تحصيل تهران - مديريت منابع انساني اسالمي   روزانه  14454  دانشگاه خوارزمي مديريت منابع انساني 10  -

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14455  دانشگاه زنجان مديريت منابع انساني 10  - مديريت منابع انساني اسالمي

عنوان مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با 
 روزانه  14456  دانشگاه شيراز مديريت منابع انساني 9  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14457  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني 4  - مديريت منابع انساني اسالمي

عنوان مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با 
 نوبت دوم  14458  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 7  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 نوبت دوم  14459  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 6  - مديريت استراتژيك منابع انساني

2  - گرايش مديريت منابع انساني اسالمي مديريت منابع انساني نوبت دوم  14460  دانشگاه زنجان
پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 

 نوبت دوم  14461  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني 3  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 پيام نور  14462  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت منابع انساني 15  - محور آموزش - مديريت منابع انساني اسالمي 

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 پيام نور  14463  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  منابع انسانيمديريت  8  - مديريت منابع انساني اسالمي

گرايش مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني 
 مجازي دولتي  14464  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 20  - محور آموزش -

 آموزش -گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 
 مجازي دولتي  14465  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  منابع انسانيمديريت  40  - محور

 آموزش -  الملل بينگرايش مديريت منابع انساني 
 مجازي دولتي  14466  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 20  - محور

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 15 - 
خودگردان پرديس  14467  )كرج

محل  -گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 
خودگردان پرديس  14468  دانشگاه خوارزمي مديريت منابع انساني 10  - تحصيل پرديس خودگردان در تهران

  .هيچ دانشگاهي ظرفيت پذيرش اعالم ننموده است و لذا در اين رشته پذيرش دانشجو انجام نخواهد شد )9كد ضريب (علمي ـ كاربردي مديريت نشر در رشته * 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 81 جدول شماره 1  

 

  )10كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 4 روزانه  14469  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 

- 12 روزانه  14470  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 3 روزانه  14471  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 2 نوبت دوم  14472  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 12 نوبت دوم  14473  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14474  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
 )11كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 12 مديريت بازرگاني دريايي روزانه  14475  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 12 مديريت بازرگاني دريايي نوبت دوم  14476  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 )1كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143

  - 5 روزانه  14477  دانشگاه اصفهان كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 7 روزانه  14478  دانشگاه تهران كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 5 روزانه  14479  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14480  دانشگاه شيراز كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14481  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 8 روزانه  14482  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14483  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 4 نوبت دوم  14484  دانشگاه اصفهان كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 7 نوبت دوم  14485  دانشگاه تهران كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 1 نوبت دوم  14486  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 نوبت دوم  14487  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 5 دومنوبت   14488  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 

 كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14489  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و  15 - 
خودگردان پرديس  14490  )كيش

 )2كد ضريب ( 2روان شناسي مجموعه  - 1143

  - 20 روانشناسي تربيتي روزانه  14491  دانشگاه اروميه
12  - فقط زن روانشناسي تربيتي روزانه  14492  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
10  - فقط زن -محور  آموزش روانشناسي تربيتي روزانه  14493  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14494  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 15 روانشناسي تربيتي روزانه  14495  دانشگاه بيرجند
- 11 روانشناسي تربيتي روزانه  14496  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  14497  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  روانشناسي تربيتي 6  - و پرورش آموزش

- 3 روانشناسي تربيتي روزانه  14498  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14499  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14500  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14501  سمناندانشگاه 
- 15 روانشناسي تربيتي روزانه  14502  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي تربيتي روزانه  14503  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14504  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14505  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 
- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14506  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 روانشناسي تربيتي روزانه  14507  دانشگاه شيراز
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14508  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14509  مشهددانشگاه فردوسي 

10  - فقط زن روانشناسي تربيتي روزانه  14510  دانشگاه قم
10  - فقط مرد روانشناسي تربيتي روزانه  14511  دانشگاه قم

- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14512  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14513  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14514  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14515  دانشگاه ياسوج
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14516  دانشگاه يزد

3  - فقط زن -محور  آموزش روانشناسي تربيتي دومنوبت   14517  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
3  - فقط زن روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14518  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14520  دانشگاه بيرجند
- 7 روانشناسي تربيتي دومنوبت   14521  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14522  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14523  دانشگاه تهران
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14524  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14525  دانشگاه سمنان
- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14526  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14527  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14528  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14529  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14530  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  14531  دانشگاه كاشان روانشناسي تربيتي 8  - خيابان طالقاني

- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14532  دانشگاه كاشان
- 10 تربيتيروانشناسي  نوبت دوم  14533  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14534  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14535  دانشگاه ياسوج



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 82 جدول شماره 1  

 

  )2كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 5 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14536  دانشگاه يزد
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14537  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تربيتيروانشناسي  پيام نور  14538  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14539  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14540  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14541  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14542  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14543  مركز نطنز -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14544  مركز نطنز -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14545  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي نور پيام  14546  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14547  مركز بهبهان -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14548  مركز بهبهان -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14549  سمنانمركز  - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14550  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14551  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14552  سنندجمركز  - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14553 مركز ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14554 مركز ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش روانشناسي تربيتي مجازي دولتي  14555  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش روانشناسي تربيتي مجازي دولتي  14556  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز روانشناسي تربيتي خودگردان پرديس  14557  دانشگاه تبريز

 روانشناسي تربيتي 15 - 
پرديس خودگردان در جزيره  محل تحصيل(دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14558  )كيش
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي تربيتي خودگردان پرديس  14559  دانشگاه شيراز

 )3كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143
9  -  فقط زن مشاوره و راهنمايي روزانه  14560  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 7 مشاوره و راهنمايي روزانه  14561  دانشگاه بجنورد
- 8 مشاوره و راهنمايي روزانه  14562  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14563  دانشگاه اصفهان
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14564  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  14565  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2  - و پرورش آموزش

- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14566  دانشگاه تهران
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14567  كرمانشاه -رازي  دانشگاه
- 7 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14569  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14570  سنندج -دانشگاه كردستان 

10  - محور آموزش مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14571  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي روزانه  14572  دانشگاه اصفهان
- 10 مشاوره گرايش مشاوره شغلي روزانه  14573  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14574  اصفهاندانشگاه 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14575  دانشگاه بجنورد
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14576  دانشگاه تهران
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14577  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14578  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14579  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14580  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14581  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14582  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
- 6 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14583  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14584  سنندج -دانشگاه كردستان 

10  - محور آموزش گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  روزانه  14585  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14586  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14587  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 7 روزانه  14588  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 10 روزانه  14589  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 5 روزانه  14590  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي

4  - فقط زن مشاوره و راهنمايي نوبت دوم  14591  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 2 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14592  دانشگاه اصفهان
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14593  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14594  دانشگاه تهران
- 2 گرايش مشاوره مدرسهمشاوره  نوبت دوم  14595  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14596  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي نوبت دوم  14597  دانشگاه اصفهان
- 10 مشاوره گرايش مشاوره شغلي نوبت دوم  14598  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14599  دانشگاه اصفهان
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14600  دانشگاه تهران
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14601  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14602  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14603  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14604  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14605  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14606  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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  )3كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 10 نوبت دوم  14607  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 8 مشاوره و راهنمايي پيام نور  14608  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مشاوره و راهنمايي پيام نور  14609  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مشاوره و راهنمايي پيام نور  14610  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 مشاوره و راهنمايي پيام نور  14611  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 مشاوره گرايش مشاوره خانواده پيام نور  14612  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مشاوره گرايش مشاوره خانواده پيام نور  14613  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  مشاوره و راهنمايي غيرانتفاعي  14614  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده 

- 20 مشاوره و راهنمايي غيرانتفاعي  14615  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مشاوره گرايش مشاوره مدرسه خودگردان پرديس  14616  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي خودگردان پرديس  14617  دانشگاه اصفهان
-  10 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  مشاوره گرايش مشاوره شغلي خودگردان پرديس  14618  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده خودگردان پرديس  14619  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  خودگردان پرديس  14620  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  14621  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 )1كد ضريب (مجموعه محيط زيست  -  1146

10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست روزانه  14622  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 
- 5 روزانه  14623  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 

10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست محيط زيست گرايش مديريت روزانه  14624  دانشگاه تهران
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست نوبت دوم  14625  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست محيط زيست گرايش مديريت نوبت دوم  14626  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14627  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15  - زيست

محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14628  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت 15  - زيست

 ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14629  )كرج

 ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14630  )كيش
- 5 خودگردان پرديس  14631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 

 محيط زيست گرايش مديريت 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14632  )كيش
 )2كد ضريب (مجموعه محيط زيست  -  1146

10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست روزانه  14633  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش 
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست نوبت دوم  14634  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش 

- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14635  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14636  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14637  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14638  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14639  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14640  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14641  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش  15  - زيست

 محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14642  )كيش
40  - محور آموزش محيط زيست آموزش مجازي پيام نور  14643  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148

  - 4 مديريت اجرايي روزانه  14644  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14645  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14646  دانشگاه تهران
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14647  دانشگاه سمنان
- 5 مديريت اجرايي روزانه  14648  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مديريت اجرايي روزانه  14649  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مديريت اجرايي روزانه  14650  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14651  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت اجرايي 15  - پيشرفت

- 10 مديريت اجرايي روزانه  14652  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14653  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 7 مديريت اجرايي روزانه  14654  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 9 اجراييمديريت  روزانه  14655  دانشگاه يزد
- 8 مديريت اجرايي نوبت دوم  14656  دانشگاه تهران
- 8 مديريت اجرايي نوبت دوم  14657  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت اجرايي نوبت دوم  14658  دانشگاه سمنان
- 3 مديريت اجرايي نوبت دوم  14659  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مديريت اجرايي نوبت دوم  14660  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14661  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت اجرايي 3  - پيشرفت

- 6 مديريت اجرايي نوبت دوم  14662  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 مديريت اجرايي نوبت دوم  14663  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 مديريت اجرايي نوبت دوم  14664  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 مديريت اجرايي نوبت دوم  14665  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14666  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14667  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 84 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14668  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14669  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14670  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 اجراييمديريت  پيام نور  14671  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14672  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14673  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14674  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14675  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14676  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اجراييمديريت  پيام نور  14677  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14678  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14679  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش اجراييمديريت  پيام نور  14680  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 20 مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14681  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14682  مديريت صنعتيغيرانتفاعي سازمان 

- 20 مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14683  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14684  دانشگاه اصفهان
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14685  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي دولتيمجازي   14686  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14687  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  40 محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14688  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 مديريت اجرايي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14689  )كيش

 مديريت اجرايي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14690  )كرج
- 10 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14691  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14692  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت 
- 4 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14693  دانشگاه فردوسي مشهد

 مديريت اجرايي 7 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  14694  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
- 9 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14695  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14696  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14697  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14698  مركز ورامين -تهران استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14699  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14700  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش اجراييمديريت  مجازي پيام نور  14701  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14702  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي نورمجازي پيام   14703  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي غيرانتفاعي  14704  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148
)MBA( مديريت كسب و كار -  15  فقط زن روزانه  14705  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 12 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14706  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14707  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14708  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش عمليات و زنجيره تامين روزانه  14709  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش مالي روزانه  14710  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14711  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14712  )تحصيل پرديس فارابي قممحل (دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش بازاريابي روزانه  14713  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش خدمات روزانه  14714  دانشگاه تهران

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي پروژه محورها سازمانگرايش  روزانه  14715  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14716  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
 روزانه  14717  تهراندانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي فنيها دانشكدهپرديس 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش بازاريابي روزانه  14718  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت روزانه  14719  دانشگاه تهران

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 روزانه  14720  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محل تحصيل تهران -گرايش فناوري 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 روزانه  14721  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محل تحصيل تهران -گرايش بازاريابي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 - اطالعات اطالعاتي و فناوري ي ها سيستمگرايش 

 محل تحصيل تهران
 روزانه  14722  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  -

10  - محل تحصيل تهران -گرايش استراتژي  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14723  دانشگاه خوارزمي
محل  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 

 روزانه  14724  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تحصيل تهران

10  - محل تحصيل تهران -گرايش مالي  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14725  دانشگاه خوارزمي
محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 

 تهران
 روزانه  14726  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار -  10

)MBA( مديريت كسب و كار 6  - گرايش عمليات و زنجيره تأمين روزانه  14727  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 5  - گرايش استراتژي روزانه  14728  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي روزانه  14729  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش رفتارسازماني و منابع انساني روزانه  14730  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 6  - اطالعاتي و فنĤوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14731  دانشگاه سمنان
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
)MBA( مديريت كسب و كار 6  - گرايش فنĤوري روزانه  14732  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 3  - گرايش مالي روزانه  14733  دانشگاه سمنان

- 15 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14734  دانشگاه شاهرود
10  - محور آموزش )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14735  دانشگاه شاهرود

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش استراتژي  روزانه  14736  دانشگاه شيراز
- 20 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14737  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
)MBA( مديريت كسب و كار 9 - روزانه  14738  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

10  - گرايش بازاريابي )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14739  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14740  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

10  - عمليات و زنجيره تامينگرايش  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14741  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش فناوري )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14742  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش مالي )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14743  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

)MBA( مديريت كسب و كار -  55 گرايش عمومي روزانه  14744  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14745  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  14746  دانشگاه صنعتي مالك اشتر )MBA( مديريت كسب و كار 5  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 10 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14747  سنندج -دانشگاه كردستان 
)MBA( مديريت كسب و كار 8 - روزانه  14748  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

)MBA( مديريت كسب و كار -  5 فقط زن نوبت دوم  14749  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
)MBA( مديريت كسب و كار 6 - نوبت دوم  14750  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14751  دانشگاه تبريز
)MBA( كار مديريت كسب و 2  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14752  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش عمليات و زنجيره تامين نوبت دوم  14753  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش مالي نوبت دوم  14754  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14755  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14756  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش بازاريابي نوبت دوم  14757  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش خدمات نوبت دوم  14758  دانشگاه تهران

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي پروژه محورها سازمانگرايش  نوبت دوم  14759  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14760  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
 نوبت دوم  14761  دانشگاه تهران )MBA( مديريت كسب و كار 2  - ي فنيها دانشكدهپرديس 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش بازاريابي نوبت دوم  14762  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش عمليات و زنجيره تامين نوبت دوم  14763  تهراندانشگاه 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت نوبت دوم  14764  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش عمليات و زنجيره تأمين نوبت دوم  14765  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 1  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14766  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 3  - گرايش بازاريابي نوبت دوم  14767  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني نوبت دوم  14768  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فنĤوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14769  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش فنĤوري نوبت دوم  14770  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 1  - گرايش مالي نوبت دوم  14771  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 7  - محور آموزش نوبت دوم  14772  دانشگاه شاهرود
- 10 )MBA( كارمديريت كسب و  نوبت دوم  14773  دانشگاه شاهرود
- 10 )MBA( مديريت كسب و كار نوبت دوم  14774  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
)MBA( مديريت كسب و كار 5 - نوبت دوم  14775  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

)MBA( مديريت كسب و كار 3  - محور آموزش نوبت دوم  14776  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
)MBA( مديريت كسب و كار -  5 گرايش عمومي نوبت دوم  14777  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  )MBA( مديريت كسب و كار نوبت دوم  14778  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
)MBA( مديريت كسب و كار 4 - نوبت دوم  14779  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14780  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 - )MBA(كارپذيرش با عنوان مديريت كسب و 
 پيام نور  14781  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14782  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14783  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14784  تهران غرب -تهران  استاننور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش كارآفريني

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14785  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش كارآفريني 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14786  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - يالملل بينگرايش كسب و كار 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14787  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -ي الملل بينگرايش كسب و كار 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14788  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش مالي 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14789  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 - اطالعاتي و فناوري اطالعات ي ها سيستمگرايش 
 محور آموزش

 پيام نور  14790  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  -

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14791  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش مالي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14792  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 

 پيام نور  14793  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14794  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

 -) MBA(و كارپذيرش با عنوان مديريت كسب 
 پيام نور  14795  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14796  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14797  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

- ) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار
 پيام نور  14798  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش مالي

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14799  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش مالي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14800  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14801  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -ي الملل بينگرايش كسب و كار 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14802  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14803  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14804  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14805  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14806  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

-)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14807  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 آموزش - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 

 محور
 پيام نور  14808  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( كسب و كار مديريت 15  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14809  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14810  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  - رفتار سازماني و منابع انسانيگرايش 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
با همكاري دانشگاه كانپور  -گرايش بازاريابي 

 هندوستان
 غيرانتفاعي  14811  بابل -فنون مازندران  علوم وغيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14812  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14813  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

20  - گرايش بازاريابي )MBA( مديريت كسب و كار غيرانتفاعي  14814  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش بازاريابي  مجازي دولتي  14815  دانشگاه اصفهان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش مالي  مجازي دولتي  14816  دانشگاه اصفهان
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش استراتژي  مجازي دولتي  14817  دانشگاه اصفهان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش عمليات و زنجيره تامين  مجازي دولتي  14818  دانشگاه اصفهان
 -گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمات 

 مجازي دولتي  14819  دانشگاه اصفهان )MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش

15  - محور آموزش -گرايش استراتژي  )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14820  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي  )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14821  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - اطالعاتي و فناوري اطالعات ي ها سيستمگرايش 
 مجازي دولتي  14822  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش

)MBA( مديريت كسب و كار -  40 محور آموزش -گرايش بازاريابي  مجازي دولتي  14823  دانشگاه تهران
40  - محل تحصيل تهران -محور  آموزش )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14824  دانشگاه خوارزمي

محل  -محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي  14825  مالك اشتردانشگاه صنعتي  )MBA( مديريت كسب و كار 40  - تحصيل تهران

محل تحصيل  - پذيرش با عنوان گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14826  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

 -پذيرش با عنوان گرايش عمليات و زنجيره تامين 
خودگردان پرديس  14827  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان گرايش مالي 
خودگردان پرديس  14828  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

اطالعاتي و ي ها سيستمپذيرش با عنوان گرايش 
تحصيل پرديس خودگردان محل  -فناوري اطالعات 

 دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  14829  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  -

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش استراتژي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14830  )كرج

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش استراتژي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14831  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش بازاريابي
خودگردان پرديس  14832  )كيش

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش بازاريابي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  14833  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - ي پروژه محورها سازمانگرايش 
خودگردان پرديس  14834  )كيش

 )MBA( كسب و كارمديريت  15  - ي اطالعاتي و فناوري اطالعاتها سيستمگرايش 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14835  )كيش
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش عمليات و زنجيره تامين

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  14836  )كيش

محل تحصيل پرديس  -گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14837  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - خودگردان در تهران

محل  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 
خودگردان پرديس  14838  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تحصيل پرديس خودگردان در تهران

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
خودگردان پرديس  14839  خوارزميدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 10  - پرديس خودگردان در تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان در  -گرايش مالي 
خودگردان پرديس  14840  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تهران

محل تحصيل  -محور  آموزش -گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14841  دانشگاه شيراز )MBA( مديريت كسب و كار 8  - پرديس خودگردان دانشگاه

20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )MBA( مديريت كسب و كار خودگردان پرديس  14842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 

استراتژي، مالي  خدمات، هاي داير بازاريابي، گرايش
 محور آموزش -

مجازي غيرانتفاعي  14843  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 40  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14844  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش مالي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
محور آموزش -گرايش رفتار سازمان ومنابع انساني  مجازي غيرانتفاعي  14845  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14846  تهران -نور طوبي مجازي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14847  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

  )3كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148
  ،سال سابقه كار ترجيحاً در حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري 5مديريت امور شهري بايد حداقل داوطلبان رشته 

 .پس از اخذ ليسانس را داشته و گذراندن دروس كمبود و موفقيت در مصاحبه ورودي از شرايط تحصيل در اين دوره است

  - 4 مديريت امور شهري روزانه  14848  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت امور شهري روزانه  14849  دانشگاه تهران
- 10 مديريت امور شهري روزانه  14850  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مديريت امور شهري روزانه  14851  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 مديريت امور شهري نوبت دوم  14852  دانشگاه تهران
- 4 شهري مديريت امور نوبت دوم  14853  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 مديريت امور شهري نوبت دوم  14854  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مديريت امور شهري نوبت دوم  14855  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 مديريت امور شهري پيام نور  14856  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت امور شهري پيام نور  14857  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت امور شهري مجازي دولتي  14858  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
35  - محور آموزش مديريت امور شهري مجازي دولتي  14859  دانشگاه تهران

 مديريت امور شهري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14860  )كرج
- 3 مديريت امور شهري خودگردان پرديس  14861  دانشگاه فردوسي مشهد

 * )1كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 4 مباني نظري اسالميمدرسي معارف اسالمي گرايش  روزانه  14862  دانشگاه اصفهان
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14863  دانشگاه تهران
- 6 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14864  دانشگاه جهرم
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14865  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
- 10 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14866  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14867  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد اسالمي مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري روزانه  14868  دانشگاه قم
8  - فقط زن مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14869  دانشگاه قم

- 4 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14870  دانشگاه اصفهان
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14871  دانشگاه تهران
- 10 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14872  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14873  دانشگاه فردوسي مشهد

 * )2كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 روزانه  14874  دانشگاه تهران معارف اسالمي گرايش اخالق اسالميمدرسي 
 مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالمي 10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  14875  قم -خيريه 

- 6 نوبت دوم  14876  تهراندانشگاه  مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالمي
 * )3كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن 

 روزانه  14877  دانشگاه تهران اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  8  - فقط مرد
 روزانه  14878  دانشگاه قم اسالمي

اسالمي گرايش تاريخ و تمدن مدرسي معارف  8  - فقط زن
 روزانه  14879  دانشگاه قم اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  6 - 
 نوبت دوم  14880  دانشگاه تهران اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  20  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي  14881  اصفهان - ) ع(عترتمعارف قرآن و غيرانتفاعي دانشگاه  اسالمي

 * )4كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 روزانه  14882  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 6 روزانه  14883  دانشگاه تهران مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
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  * )4كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 8 روزانه  14884  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 3 نوبت دوم  14885  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 6 نوبت دوم  14886  دانشگاه تهران مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي

 * )5كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14887  دانشگاه تهران

 - 10 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14888  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
و امور سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  14889  قم -خيريه 

 - 8 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14890  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14891  دانشگاه تهران

 - 10 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14892  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14893  دانشگاه فردوسي مشهد

 20  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 غيرانتفاعي  14894  اصفهان - ) ع(عترتمعارف قرآن و غيرانتفاعي دانشگاه 

  

هاي علميه قم و  ، از ميان طالب و فضالي حوزه علميه مورد تأييد مركز مديريت حوزهمدرسي معارف اسالمي پذيرش دانشجو رشته :توجه* 
  :خراسان با شرايط عمومي و اختصاصي زير صورت خواهد گرفت

  :شرايط عمومي) الف
  .جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي نظام  التزام عملي به اسالم،  -1
 .داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -2
 .صالح نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي  -3
 .)شود مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده مي(سال سن  30داشتن حداكثر   -4
 .داشتن سالمت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسالمي  - 5
 .هاي دولتي ها و ارگان يك از سازمان هيچعدم استخدام در   -6
  .قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسالمي  -7

  :شرايط اختصاصي) ب
) اعم از زن و مـرد (الزم به ذكر است براي كليه داوطلبان . حوزه علميه 10به همراه گواهي اتمام كتبي پايه  2داشتن مدرك علمي سطح 

  .باشد ضروري مي 10ده و ارائه گواهي اتمام كتبي پايه به تنهايي كافي نبو 2داشتن مدرك سطح 
  :تذكر مهم) ج

الزم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت مربـوط و ارسـال     داوطلباني كه در اين رشته امتحاني مجاز به انتخاب شوند،
  .اقدام نمايند) دفاتر، اساتيد و مبلغان معاونت امور(ها  مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
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  پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره 
 )1كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

پذيرش ظرفيت   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 15 پترولوژي روزانه  14895  دانشگاه اروميه
- 5 پترولوژي روزانه  14896  دانشگاه اصفهان
- 7 پترولوژي روزانه  14897  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 پترولوژي روزانه  14898  دانشگاه بيرجند
- 12 پترولوژي روزانه  14899  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 پترولوژي روزانه  14900  دانشگاه تبريز
- 5 پترولوژي روزانه  14901  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 پترولوژي روزانه  14902  دانشگاه تهران
- 9 پترولوژي روزانه  14903  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 12 پترولوژي روزانه  14904  دانشگاه دامغان
- 14 پترولوژي روزانه  14905  دانشگاه زنجان
- 4 پترولوژي روزانه  14906  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 16 پترولوژي روزانه  14907  دانشگاه شاهرود
- 6 پترولوژي روزانه  14908  دانشگاه شهركرد
- 4 پترولوژي روزانه  14909  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 پترولوژي روزانه  14910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 پترولوژي روزانه  14911  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 پترولوژي روزانه  14912  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 4 پترولوژي روزانه  14913  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 پترولوژي روزانه  14914  سازمان زمين شناسي -پژوهشكده علوم زمين 
- 3 پترولوژي نوبت دوم  14915  دانشگاه اصفهان
- 2 پترولوژي نوبت دوم  14916  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 پترولوژي نوبت دوم  14917  دانشگاه بيرجند
- 4 پترولوژي نوبت دوم  14918  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 پترولوژي نوبت دوم  14919  دانشگاه تبريز
- 5 پترولوژي نوبت دوم  14920  دانشگاه تهران
- 3 پترولوژي نوبت دوم  14921  دانشگاه دامغان
- 4 پترولوژي دومنوبت   14922  دانشگاه زنجان
- 2 پترولوژي نوبت دوم  14923  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 پترولوژي نوبت دوم  14924  دانشگاه شاهرود
- 4 پترولوژي نوبت دوم  14925  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 پترولوژي نوبت دوم  14926  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 پترولوژي نوبت دوم  14927  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

10  - پنرولوژي -پذيرش با عنوان زمين شناسي  پترولوژي پيام نور  14928  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
 - پترولوژي  -پذيرش با عنوان زمين شناسي 

 پيام نور  14929  شبسترمركز  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  پترولوژي 10  - محور آموزش

- 10 پترولوژي پيام نور  14930  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش پترولوژي پيام نور  14931  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش پترولوژي پيام نور  14932  بيرجندمركز  -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

- 10 پترولوژي پيام نور  14933  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 10 پترولوژي پيام نور  14934  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش پترولوژي پيام نور  14935  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 10 پترولوژي پيام نور  14936  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش پترولوژي پيام نور  14937  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز پترولوژي خودگردان پرديس  14938  دانشگاه تبريز

 )2كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 20 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14939  دانشگاه اروميه
- 4 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14940  دانشگاه اصفهان
- 3 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14941  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14942  دانشگاه تبريز
- 6 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14943  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14944  دانشگاه تهران
- 6 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14945  دانشگاه دامغان
- 9 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14946  دانشگاه زنجان
- 4 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14947  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
- 12 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14948  دانشگاه شاهرود
- 1 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14949  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14950  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14951  اهواز -شهيد چمران  دانشگاه
- 7 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14952  دانشگاه شيراز
- 4 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14953  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14954  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 3 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14955  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 5 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14956  سازمان زمين شناسي -پژوهشكده علوم زمين 
- 6 زمين شناسي اقتصادي روزانه  14957  عالي زرند آموزشمجتمع 
- 2 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14958  دانشگاه اصفهان
- 2 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14959  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14960  دانشگاه تبريز
- 3 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14961  دانشگاه تهران
- 4 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14962  دانشگاه دامغان
- 3 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14963  دانشگاه زنجان
- 2 اقتصاديزمين شناسي  نوبت دوم  14964  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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 )2كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 6 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14965  دانشگاه شاهرود
- 1 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14966  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14967  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14968  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 زمين شناسي اقتصادي نوبت دوم  14969  عالي زرند آموزشمجتمع 

10  - محور آموزش زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14970  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14971  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14972  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14973  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14974  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14975  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14976  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

10  - گرايش اقتصادي - پذيرش با عنوان زمين شناسي زمين شناسي اقتصادي نورپيام   14977  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14978  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

 -گرايش اقتصادي  - پذيرش با عنوان زمين شناسي
 پيام نور  14979  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  زمين شناسي اقتصادي 10  - محور آموزش

10  - محور آموزش شناسي اقتصاديزمين  پيام نور  14980  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14981  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14982  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي اقتصادي پيام نور  14983  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زمين شناسي اقتصادي خودگردان پرديس  14984  دانشگاه اروميه
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زمين شناسي اقتصادي خودگردان پرديس  14985  دانشگاه تبريز

- 12 زمين شناسي اقتصادي خودگردان پرديس  14986  دانشگاه شاهرود
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زمين شناسي اقتصادي خودگردان پرديس  14987  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 )3كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 5 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14988  دانشگاه اروميه
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14989  دانشگاه اصفهان
- 3 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14990  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14991  دانشگاه بيرجند
- 5 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14992  دانشگاه تبريز
- 5 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14993 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 8 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14994  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14995  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 8 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14996  دامغاندانشگاه 
- 8 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14997  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14998  دانشگاه شاهرود
- 3 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  14999  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15000  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
- 6 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15001  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 6 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15002  دانشگاه شيراز
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15003  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15004  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 5 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15005  سازمان زمين شناسي -پژوهشكده علوم زمين 
- 12 )تكتونيك(زمين ساخت  روزانه  15006  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15007  دانشگاه اصفهان
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15008  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15009  دانشگاه بيرجند
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15010  دانشگاه تبريز
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15011 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 6 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15012  دانشگاه دامغان
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15013  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15014  دانشگاه شاهرود
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15015  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15016  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 )تكتونيك(زمين ساخت  نوبت دوم  15017  گرگان -دانشگاه گلستان 

10  - محور آموزش )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15018  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15019  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15020  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15021  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15022  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 10 )تكتونيك(زمين ساخت  پيام نور  15023  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )تكتونيك(زمين ساخت  خودگردان پرديس  15024  دانشگاه تربيت مدرس

 )4كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 14 آب شناسي روزانه  15025  دانشگاه اروميه
- 5 آب شناسي روزانه  15026  دانشگاه تبريز
- 6 آب شناسي روزانه  15027  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 6 آب شناسي روزانه  15028  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 11 آب شناسي روزانه  15029  دانشگاه شاهرود
- 5 آب شناسي روزانه  15030  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 آب شناسي روزانه  15031  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 آب شناسي روزانه  15032  دانشگاه شيراز
- 3 آب شناسي روزانه  15033  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 آب شناسي نوبت دوم  15034  دانشگاه تبريز
- 4 آب شناسي نوبت دوم  15035  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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 )4كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم
- 8 آب شناسي نوبت دوم  15036  دانشگاه شاهرود
- 2 آب شناسي نوبت دوم  15037  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 آب شناسي پيام نور  15038  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش آب شناسي پيام نور  15039  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
 )5كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 19 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15040  دانشگاه اروميه
- 5 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15041  دانشگاه اصفهان
- 8 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15042  دانشگاه بيرجند
- 3 ديرينه شناسيچينه نگاري و  روزانه  15043  دانشگاه تهران
- 6 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15044  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 6 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15045  دانشگاه دامغان
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15046  دانشگاه زنجان
- 10 ديرينه شناسي چينه نگاري و روزانه  15047  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15048  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15049  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15050  مشهددانشگاه فردوسي 
- 4 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15051  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 5 چينه نگاري و ديرينه شناسي روزانه  15052  سازمان زمين شناسي -پژوهشكده علوم زمين 
- 5 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15053  دانشگاه اصفهان
- 2 ديرينه شناسيچينه نگاري و  نوبت دوم  15054  دانشگاه بيرجند
- 3 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15055  دانشگاه تهران
- 4 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15056  دانشگاه دامغان
- 2 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15057  دانشگاه زنجان
- 2 شناسيچينه نگاري و ديرينه  نوبت دوم  15058  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15059  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 چينه نگاري و ديرينه شناسي نوبت دوم  15060  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15061  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15062  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15063  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15064  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15065  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15066  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15067  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15068  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 10 ديرينه شناسيچينه نگاري و  پيام نور  15069  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15070  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15071  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15072  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15073  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15074  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15075  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15076  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 10 چينه نگاري و ديرينه شناسي پيام نور  15077  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 20 چينه نگاري و ديرينه شناسي غيرانتفاعي  15078  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه

19  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه چينه نگاري و ديرينه شناسي خودگردان پرديس  15079  دانشگاه اروميه
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه چينه نگاري و ديرينه شناسي خودگردان پرديس  15080  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 )6كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 4 روزانه  15081  دانشگاه اصفهان رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 4 روزانه  15082  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 6 روزانه  15083  دانشگاه بيرجند رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 4 روزانه  15084  دانشگاه تهران رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 6 روزانه  15085  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 6 روزانه  15086  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سنگ شناسي رسوبيرسوب شناسي و 
- 4 روزانه  15087  دانشگاه فردوسي مشهد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 4 روزانه  15088  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 2 نوبت دوم  15089  دانشگاه اصفهان رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 2 نوبت دوم  15090  دانشگاه بيرجند رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 4 نوبت دوم  15091  دانشگاه تهران رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 2 نوبت دوم  15092  دانشگاه فردوسي مشهد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 2 نوبت دوم  15093  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

10  - محور آموزش پيام نور  15094  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 10 پيام نور  15095  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 10 پيام نور  15096  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

10  - محور آموزش پيام نور  15097  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
- 20 غيرانتفاعي  15098  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

 )7كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 3 زمين شناسي نفت روزانه  15099  دانشگاه تهران
- 6 زمين شناسي نفت روزانه  15100  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 زمين شناسي نفت نوبت دوم  15101  دانشگاه تهران

 )8كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 4 زمين شناسي مهندسي روزانه  15102  دانشگاه اصفهان
- 4 زمين شناسي مهندسي روزانه  15103  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 زمين شناسي مهندسي روزانه  15104  دانشگاه تبريز
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 )8كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 زمين شناسي مهندسي روزانه  15105  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 زمين شناسي مهندسي روزانه  15106  دانشگاه تهران

9  - محل تحصيل تهران زمين شناسي مهندسي روزانه  15107  دانشگاه خوارزمي
- 6 زمين شناسي مهندسي روزانه  15108  دانشگاه دامغان
- 4 زمين شناسي مهندسي روزانه  15109  دانشگاه شيراز
- 4 زمين شناسي مهندسي روزانه  15110  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 زمين شناسي مهندسي روزانه  15111  دانشگاه يزد
- 2 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15112  دانشگاه اصفهان
- 1 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15114  دانشگاه تبريز
- 4 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15115  دانشگاه تهران
- 6 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15116  دانشگاه دامغان
- 2 مهندسيزمين شناسي  نوبت دوم  15117  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 زمين شناسي مهندسي نوبت دوم  15118  دانشگاه يزد

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زمين شناسي مهندسي خودگردان پرديس  15119  دانشگاه تربيت مدرس
 )9كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 12 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15120  دانشگاه اروميه
- 5 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15121  دانشگاه تبريز
- 6 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15122  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 8 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15123  دانشگاه شاهرود
- 4 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15124  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 
- 4 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15125  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 7 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15126  دانشگاه شيراز
- 6 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15127  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 6 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15128  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 زمين شناسي زيست محيطي روزانه  15129  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 4 زمين شناسي زيست محيطي نوبت دوم  15130  دانشگاه تبريز
- 8 زمين شناسي زيست محيطي نوبت دوم  15131  دانشگاه شاهرود
- 3 زمين شناسي زيست محيطي نوبت دوم  15132  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 
- 4 زمين شناسي زيست محيطي نوبت دوم  15133  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - محور آموزش زمين شناسي زيست محيطي پيام نور  15134  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي زيست محيطي پيام نور  15135  مركز مشهد - استان خراسان رضوينور  پيامدانشگاه 
- 10 زمين شناسي زيست محيطي پيام نور  15136  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش زمين شناسي زيست محيطي پيام نور  15137  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 8 زمين شناسي زيست محيطي خودگردان پرديس  15138  دانشگاه شاهرود
- 3 زمين شناسي زيست محيطي خودگردان پرديس  15139  دانشگاه فردوسي مشهد

 )10كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

  - 4 زمين شيمي روزانه  15140  دانشگاه تبريز
6  - محل تحصيل تهران زمين شيمي روزانه  15141  دانشگاه خوارزمي

- 4 زمين شيمي روزانه  15142  زاهدان -بلوچستان  دانشگاه سيستان و
- 8 زمين شيمي روزانه  15143  دانشگاه شاهرود
- 4 زمين شيمي روزانه  15144  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 زمين شيمي روزانه  15145  دانشگاه شيراز
- 6 زمين شيمي روزانه  15146  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 2 زمين شيمي نوبت دوم  15147  تبريزدانشگاه 
- 3 زمين شيمي نوبت دوم  15148  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 زمين شيمي نوبت دوم  15149  دانشگاه شاهرود
- 3 زمين شيمي نوبت دوم  15150  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

10  - زمين شيمي -پذيرش با عنوان زمين شناسي  زمين شيمي پيام نور  15151  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
 -زمين شيمي  -پذيرش با عنوان زمين شناسي 

 پيام نور  15152  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زمين شيمي 10  - محور آموزش

 )11كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201
5  -  پژوهشكده علوم محيطي شناختيسنجش از دور زمين  روزانه  15153  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

- 4 سنجش از دور زمين شناختي روزانه  15154  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 سنجش از دور زمين شناختي روزانه  15155  دانشگاه شيراز

2  - پژوهشكده علوم محيطي سنجش از دور زمين شناختي نوبت دوم  15156  تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 
 )1كد ضريب (مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي  - 1202

4  -  پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش الكتريكي ژئوفيزيك روزانه  15157  دانشگاه اراك
5  - لرزه شناسي -پذيرش با عنوان ژئوفيزيك ژئوفيزيك روزانه  15158  دانشگاه اروميه
5  - زلزله شناسي - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  ژئوفيزيك روزانه  15159  دانشگاه اروميه

4  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش لرزه شناسي ژئوفيزيك روزانه  15160 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
5  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش زلزله شناسي ژئوفيزيك روزانه  15161 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه 
 روزانه  15162  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 7  - شناسي

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش 
 روزانه  15163  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 3  - ژئومغناطيس

با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش پذيرش 
 روزانه  15164  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 3  - ژئوالكتريك

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله 
 روزانه  15165  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 15  - شناسي

4  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي ژئوفيزيك روزانه  15166  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش مغناطيس 

 روزانه  15167  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئوفيزيك 4  - سنجي

- 4 ژئوفيزيك روزانه  15168  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
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 )1كد ضريب (مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي  - 1202  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته عنوان  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 6 ژئوفيزيك روزانه  15169  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

3  - پذيرش با عنوان ژئو فيزك گرايش ژئو مغناطيس ژئوفيزيك روزانه  15170  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
3  - عنوان ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك پذيرش با ژئوفيزيك روزانه  15171  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

7  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش ژئومغناطيس ژئوفيزيك روزانه  15172  دانشگاه شاهرود
7  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي ژئوفيزيك روزانه  15173  دانشگاه شاهرود

7  - با عنوان ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريكپذيرش  ژئوفيزيك روزانه  15174  دانشگاه شاهرود
7  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي ژئوفيزيك روزانه  15175  دانشگاه شاهرود
3  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي ژئوفيزيك روزانه  15176  دانشگاه فردوسي مشهد

3  - ژئومغناطيس -با عنوان رشته ژئوفيزيك پذيرش  ژئوفيزيك روزانه  15177  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
5  - زلزله شناسي - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  ژئوفيزيك روزانه  15178  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
14  - زلزله شناسي - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  ژئوفيزيك روزانه  15179  زلزله شناسي و مهندسي زلزلهي الملل بينپژوهشگاه 

- 12 ژئوفيزيك روزانه  15180  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
1  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش الكتريكي ژئوفيزيك نوبت دوم  15181  دانشگاه اراك

2  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش لرزه شناسي ژئوفيزيك نوبت دوم  15182 تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 
2  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش زلزله شناسي ژئوفيزيك نوبت دوم  15183 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله 
 نوبت دوم  15184  تهراندانشگاه  ژئوفيزيك 15  - شناسي

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش 
 نوبت دوم  15185  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 3  - ژئوالكتريك

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش 
 نوبت دوم  15186  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 3  - ژئومغناطيس

پذيرش با عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه 
 نوبت دوم  15187  دانشگاه تهران ژئوفيزيك 7  - شناسي

پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش مغناطيس 
 نوبت دوم  15188  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئوفيزيك 2  - سنجي

2  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي ژئوفيزيك نوبت دوم  15189  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 ژئوفيزيك نوبت دوم  15190  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

1  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش ژئوالكتريك ژئوفيزيك نوبت دوم  15191  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
1  - پذيرش با عنوان ژئو فيزيك گرايش ژئو مغناطيس ژئوفيزيك نوبت دوم  15192  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

3  - لرزه شناسيپذيرش با عنوان گرايش  ژئوفيزيك نوبت دوم  15193  دانشگاه شاهرود
3  - پذيرش با عنوان گرايش ژئوالكتريك ژئوفيزيك نوبت دوم  15194  دانشگاه شاهرود
3  - پذيرش با عنوان گرايش گراني سنجي ژئوفيزيك نوبت دوم  15195  دانشگاه شاهرود
3  - پذيرش با عنوان گرايش ژئومغناطيس ژئوفيزيك نوبت دوم  15196  دانشگاه شاهرود

2  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي ژئوفيزيك نوبت دوم  15197  دانشگاه فردوسي مشهد
1  - ژئومغناطيس - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  ژئوفيزيك نوبت دوم  15198  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
3  - زلزله شناسي - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  ژئوفيزيك نوبت دوم  15199  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
گرايش زلزله شناسي  - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك 

 پيام نور  15200  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ژئوفيزيك 10  - محور آموزش -

گرايش زلزله شناسي - پذيرش با عنوان ژئوفيزيك  -  10 ژئوفيزيك پيام نور  15201  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش مغناطيس 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -سنجي  خودگردان پرديس  15202  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئوفيزيك 4  -
 -پذيرش با عنوان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 

خودگردان پرديس  15203  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئوفيزيك 4  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 )2كد ضريب (مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي  - 1202

  - 14 هواشناسي روزانه  15204  دانشگاه تهران
- 6 هواشناسي روزانه  15205  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 7 هواشناسي روزانه  15206  دانشگاه يزد
- 14 هواشناسي نوبت دوم  15207  دانشگاه تهران
- 3 هواشناسي نوبت دوم  15208  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 3 هواشناسي نوبت دوم  15209  دانشگاه يزد

 )1كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

  - 13 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15210  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15211  دانشگاه اراك
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15212  دانشگاه اروميه
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15213  دانشگاه اصفهان

10  - فقط زن شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15214  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15215  دانشگاه ايالم
- 11 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15216  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15217  دانشگاه بيرجند
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15218  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15219  دانشگاه تبريز
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15220  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  15221  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3  - و پرورش آموزش

- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15222  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15223  دانشگاه تهران

7  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15224  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 12 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15225  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15226  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

10  - محل تحصيل تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15227  دانشگاه خوارزمي
- 7 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15228  دامغاندانشگاه 

2  - زمينه آماري شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15229  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
2  - زمينه ترموديناميك شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15230  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

1  - زمينه كاتاليست شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15231  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 17 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15232  دانشگاه زنجان
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 )1كد ضريب ( شيميمجموعه  - 1203  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15233  دانشگاه سمنان
- 16 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15234  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 13 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15235  دانشگاه شاهرود

12  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15236  دانشگاه شاهرود
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15237  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15238  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15239  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15240  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15241  دانشگاه شيراز
- 17 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15242  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15244  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15245  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 7 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15246  دانشگاه صنعتي شيراز
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15247  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15248  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - فقط مرد شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15249  دانشگاه قم
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15250  دانشگاه كاشان
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15251  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15252  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 15 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15253  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15254  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 7 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15255  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15256  اردبيل -اردبيلي  دانشگاه محقق
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15257  دانشگاه مراغه
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15258  دانشگاه مالير
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15259  دانشگاه نيشابور
- 9 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15260  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 11 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15261  دانشگاه ياسوج

8  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15262  دانشگاه يزد
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15263  دانشگاه يزد
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15264  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
- 7 شيمي گرايش شيمي فيزيك روزانه  15265  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 4 شيمي آموزش روزانه  15266  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  15267  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  شيمي آموزش 4  - و پرورش آموزش

- 9 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15268  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15269  دانشگاه اراك
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15270  دانشگاه اصفهان

3  - فقط زن شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15271  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15272  دانشگاه ايالم
- 6 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15273  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15274  دانشگاه بيرجند
- 4 گرايش شيمي فيزيكشيمي  نوبت دوم  15275  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15276  دانشگاه تبريز
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15277  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15278  دانشگاه تهران
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15279  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15280  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15281  دانشگاه دامغان
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15282  دانشگاه زنجان
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15283  دانشگاه سمنان
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15284  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15285  دانشگاه شاهرود

6  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15286  شاهروددانشگاه 
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15287  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15288  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15289  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 فيزيكشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15290  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15291  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

4  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15292  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 فيزيكشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15293  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15294  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15295  دانشگاه كاشان
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15296  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 شيمي فيزيك شيمي گرايش نوبت دوم  15297  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15298  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15299  دانشگاه مراغه
- 3 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15300  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15301  دانشگاه ياسوج
- 4 شيمي گرايش شيمي فيزيك نوبت دوم  15302  دانشگاه يزد
- 4 شيمي آموزش نوبت دوم  15303  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15304  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15305  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
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10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15306  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15307  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15308  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15309  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15310  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15311  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15312  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15313  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15314  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15315  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15316  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15317  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15318  مركز سيرجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15319  مركز سيرجان -كرمان استان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15320  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15321  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15322  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15323  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15324  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15325  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15326  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15327  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15328  اسدآبادمركز  -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15329  اسدآبادمركز  -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15330  مركز رزن -همدان استان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15331  مركز رزن -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15332  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15333  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15334  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي فيزيك پيام نور  15335  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 20 شيمي فيزيكشيمي گرايش  غيرانتفاعي  15336  مهر فارس - پارس غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي فيزيك مجازي دولتي  15337  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي فيزيك خودگردان پرديس  15338  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

1  - زمينه آماري شيمي گرايش شيمي فيزيك خودگردان پرديس  15339  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
1  - زمينه ترموديناميك شيمي گرايش شيمي فيزيك خودگردان پرديس  15340  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس خودگردان  - زمينه كاتاليست 
خودگردان پرديس  15341  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي فيزيكشيمي گرايش  1  - دانشگاه

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي فيزيك خودگردان پرديس  15342  دانشگاه سمنان
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي فيزيك خودگردان پرديس  15343  رشت -دانشگاه گيالن 
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  - 12 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15344  دانشگاه اراك
- 20 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15345  دانشگاه اروميه
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15346  دانشگاه اصفهان

15  - فقط زن شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15347  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15348  دانشگاه ايالم
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15349  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15350  دانشگاه بيرجند
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15351  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه 
- 8 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15352  دانشگاه تبريز
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15353 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 8 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15354  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 آليشيمي شيمي گرايش  روزانه  15355  دانشگاه تهران

12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15356  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 14 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15357  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15358  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15359  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 12 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15360  دانشگاه دامغان
- 7 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15361  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15362  دانشگاه زابل
- 20 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15363  دانشگاه زنجان
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15364  دانشگاه سمنان
- 16 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15365  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15366  دانشگاه شاهرود

11  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15367  دانشگاه شاهرود
- 12 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15368  دانشگاه شهركرد
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15369  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 11 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 7 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15371  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15372  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15373  دانشگاه شيراز
- 12 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15374  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15376  دانشگاه صنعتي بابل
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15377  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء
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- 6 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15378  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15379  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15380  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 شيمي آليشيمي گرايش  6  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  15381  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  15382  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي آليشيمي گرايش  1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 شيمي آليشيمي گرايش  1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  15383  )اصفهان

- 18 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15384  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15385  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - فقط زن شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15386  دانشگاه قم
- 20 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15387  دانشگاه كاشان

7  - پذيرش مي شود نفر در زمينه پليمر 2 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15388  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 20 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15389  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15390  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 17 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15391  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15392  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15393  دانشگاه مراغه
- 12 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15394  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15395  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
- 15 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15396  دانشگاه ياسوج

9  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15397  دانشگاه يزد
- 9 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15398  دانشگاه يزد
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15399  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  روزانه  15400  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 4 فيتوشيمي روزانه  15401  دانشگاه بيرجند
- 3 فيتوشيمي روزانه  15402  دانشگاه تبريز
- 4 فيتوشيمي روزانه  15403  دانشگاه تهران

6  - پذيرش با عنوان فيتوشيمي فيتوشيمي روزانه  15404  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 12 فيتوشيمي روزانه  15405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 7 فيتوشيمي روزانه  15406  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

5  - فقط مرد فيتوشيمي روزانه  15407  دانشگاه كاشان
- 4 فيتوشيمي روزانه  15408  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 5 فيتوشيمي روزانه  15409  دانشگاه ياسوج
- 4 شيمي پليمر روزانه  15410  دانشگاه اصفهان
- 3 شيمي پليمر روزانه  15411  دانشگاه تهران

6  - محل تحصيل تهران شيمي پليمر روزانه  15412  دانشگاه خوارزمي
- 7 شيمي پليمر روزانه  15413  دانشگاه زنجان
- 5 شيمي پليمر روزانه  15414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 شيمي پليمر روزانه  15415  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 شيمي پليمر روزانه  15416  گرگان -دانشگاه گلستان 

20  - پذيرش با عنوان رشته علوم و تكنولوژي پليمر شيمي پليمر روزانه  15417  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
- 4 شيمي پليمر روزانه  15418  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 12 شيمي دارويي روزانه  15419  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 3 شيمي دارويي روزانه  15420  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 شيمي دارويي روزانه  15421  دانشگاه صنعتي شيراز
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15422  دانشگاه اراك
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15423  دانشگاه اصفهان

5  - فقط زن شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15424  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15425  دانشگاه ايالم
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15426  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15427  دانشگاه بيرجند
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15428  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15429  دانشگاه تبريز
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15430 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15431  دانشگاه تهران
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15432  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15433  دامغاندانشگاه 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15434  دانشگاه زابل
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15435  دانشگاه زنجان
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15436  دانشگاه سمنان
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15437  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15438  دانشگاه شاهرود

6  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15439  دانشگاه شاهرود
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15440  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 شيمي آليشيمي گرايش  دوم نوبت  15441  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15442  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15443  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15444  دانشگاه صنعتي بابل
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15445  بهبهان -) ص(االنبياءدانشگاه صنعتي خاتم 
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15446  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

2  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15447  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15448 شهراصفهان محل تحصيل شاهين/دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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5  - محل تحصيل تهران -دفترچه  شرايط در انتهاي شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15449  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15450  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15451  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15452  دانشگاه كاشان
- 7 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15453  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15454  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15455  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15456  دانشگاه مراغه
- 8 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15457  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 3 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15458  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15459  دانشگاه ياسوج
- 4 شيمي آليشيمي گرايش  نوبت دوم  15460  دانشگاه يزد
- 2 فيتوشيمي نوبت دوم  15461  دانشگاه بيرجند
- 2 فيتوشيمي نوبت دوم  15462  دانشگاه تبريز
- 4 فيتوشيمي نوبت دوم  15463  دانشگاه تهران

6  - پذيرش با عنوان فيتوشيمي فيتوشيمي نوبت دوم  15464  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
2  - فقط مرد فيتوشيمي نوبت دوم  15465  دانشگاه كاشان

- 3 فيتوشيمي نوبت دوم  15466  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 2 فيتوشيمي نوبت دوم  15467  دانشگاه ياسوج
- 2 شيمي پليمر نوبت دوم  15468  دانشگاه اصفهان
- 3 شيمي پليمر نوبت دوم  15469  دانشگاه تهران
- 1 شيمي پليمر نوبت دوم  15470  دانشگاه زنجان
- 2 شيمي پليمر نوبت دوم  15471  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 شيمي پليمر نوبت دوم  15472  گرگان -دانشگاه گلستان 

1  - محور آموزش شيمي دارويي نوبت دوم  15473  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 1 شيمي دارويي نوبت دوم  15474  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15475  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15476  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15477  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15478  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15479  مركز مهاباد -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15480  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15481  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15482  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15483  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15484  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15485  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15486  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15487  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15488  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15489  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15490  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15491  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15492  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15493  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15494  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15495  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15496  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15497  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15498  مركز بيرجند - استان خراسان جنوبينور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15499 حيدريه تربتمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15500 حيدريه تربتمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15501  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15502  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15503  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15504  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15505  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15506  ابهرمركز  -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15507  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15508  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15509  مركز استهبان - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15510  مركز استهبان - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15511  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15512  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15513  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15514  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15515  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15516  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
 شيمي آليشيمي گرايش  10  - محور آموزش

مركز  -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
 پيام نور  15517  دوگنبدان

 شيمي آليشيمي گرايش  10 - 
مركز  -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
 پيام نور  15518  دوگنبدان

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15519  مركز رودسر -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15520  رودسرمركز  -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
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- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15521  رامسرمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15522  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15523  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15524  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15525  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15526  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15527  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15528  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15529  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15530  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15531  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي آليشيمي گرايش  پيام نور  15532  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش فيتوشيمي پيام نور  15533  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 10 فيتوشيمي پيام نور  15534  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 شيمي دارويي غيرانتفاعي  15535  كوچصفهان رشت -قدر غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش شيمي آليشيمي گرايش  مجازي دولتي  15536  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15537  دانشگاه تربيت مدرس
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15538  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15539  دانشگاه زابل
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15540  دانشگاه سمنان
26  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15541  رشت -دانشگاه گيالن 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آليشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15542  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي دارويي خودگردان پرديس  15543  دانشگاه صنعتي شيراز
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  - 4 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15544  دانشگاه اراك
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15545  دانشگاه اروميه
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15546  دانشگاه اصفهان

10  - فقط زن شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15547  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15548  دانشگاه ايالم
- 5 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15549  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15550  دانشگاه بيرجند
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15551  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15552  دانشگاه تبريز
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15553  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15554  دانشگاه تهران

7  - مرد فقط -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15555  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 9 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15556  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15557  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15558  )محل تحصيل كرج(خوارزمي دانشگاه 
- 15 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15559  دانشگاه دامغان
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15560  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15561  دانشگاه زنجان
- 5 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15562  دانشگاه سمنان
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15563  اسدآباد همدان -ي اسدآباددانشگاه سيدجمال الدين 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15564  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15565  دانشگاه شاهرود

8  - محور آموزش گرايش شيمي معدنيشيمي  روزانه  15566  دانشگاه شاهرود
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15567  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15569  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15570  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15571  دانشگاه شيراز
- 14 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15572  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15573  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15574  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15575  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 9 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15576  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 معدنيشيمي گرايش شيمي  روزانه  15577  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - فقط مرد شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15578  دانشگاه قم
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15579  دانشگاه كاشان
- 5 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15580  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 14 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15581  رشت -گيالن دانشگاه 
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15582  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15583  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15584  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 معدنيشيمي گرايش شيمي  روزانه  15585  دانشگاه مراغه
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15586  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15587  دانشگاه ياسوج

7  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15588  دانشگاه يزد
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15589  دانشگاه يزد
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15590  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
- 6 شيمي گرايش شيمي معدني روزانه  15591  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 2 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15592  دانشگاه اراك
- 2 شيمي معدنيشيمي گرايش  نوبت دوم  15593  دانشگاه اصفهان
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

4  - فقط زن شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15594  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 
- 2 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15595  دانشگاه ايالم
- 2 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15596  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15597  دانشگاه بيرجند
- 4 معدنيشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15598  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15599  دانشگاه تبريز
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15600  دانشگاه تهران
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15601  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15602  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 5 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15603  دانشگاه دامغان
- 1 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15604  دانشگاه زنجان
- 1 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15605  دانشگاه سمنان
- 2 شيمي معدنيشيمي گرايش  نوبت دوم  15606  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15607  دانشگاه شاهرود

6  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15608  دانشگاه شاهرود
- 2 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15609  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 9 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15610  دانشگاه صنعتي اصفهان

5  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15611  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15612  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15613  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15614  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15615  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 معدنيشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15616  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15617  دانشگاه كاشان
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15618  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15619  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 معدنيشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15620  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15621  دانشگاه مراغه
- 4 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15622  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 شيمي گرايش شيمي معدني نوبت دوم  15623  دانشگاه ياسوج
- 3 شيمي معدنيشيمي گرايش  نوبت دوم  15624  دانشگاه يزد
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15625  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15626  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15627  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15628  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15629  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15630  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15631  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15632  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15633  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15634  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15635  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15636  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15637  ابهرمركز  -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15638  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15639  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15640  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15641  مركز المرد - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15642  مركز المرد - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 معدنيشيمي گرايش شيمي  پيام نور  15643  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15644  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني نورپيام   15645  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15646  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15647  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15648  همدانمركز  -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15649  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي معدني پيام نور  15650  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي معدني مجازي دولتي  15651  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني خودگردان پرديس  15652  دانشگاه تبريز
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي معدني خودگردان پرديس  15653  دانشگاه تربيت مدرس

- 4 شيمي معدنيشيمي گرايش  خودگردان پرديس  15654  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي معدني خودگردان پرديس  15655  دانشگاه سمنان
14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي معدني خودگردان پرديس  15656  رشت -دانشگاه گيالن 
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  - 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15657  دانشگاه اراك
- 20 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15658  دانشگاه اروميه
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15659  دانشگاه اصفهان

8  - فقط زن شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15660  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15661  دانشگاه ايالم
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15662  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15663  دانشگاه بيرجند
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15664  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه 
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15665  دانشگاه تبريز
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15666  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته  عنوان نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15667  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15668  دانشگاه تهران

12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  گرايش شيمي تجزيهشيمي  روزانه  15669  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 9 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15670  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15671  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

10  - محل تحصيل تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15672  خوارزميدانشگاه 
- 11 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15673  دانشگاه دامغان
- 9 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15674  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15675  دانشگاه زابل
- 20 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15676  دانشگاه زنجان
- 7 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15677  دانشگاه سمنان
- 12 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15678  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

12  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15679  دانشگاه شاهرود
- 14 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15680  دانشگاه شاهرود
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15681  دانشگاه شهركرد
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15682  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 9 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15683  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15684  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 16 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15685  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15686  دانشگاه شيراز
- 21 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15687  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15688  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15689  دانشگاه صنعتي بابل
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15690  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15691  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 -بارويكردشيمي مواد پرانرژي پذيرش با عنوان 
 روزانه  15692  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 

 -پذيرش با عنوان با رويكردشيمي مواد پرانرژي 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 محل تحصيل تهران -دفترچه 
 روزانه  15693  دانشگاه صنعتي مالك اشتر گرايش شيمي تجزيهشيمي  1  -

- 9 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15694  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15695  دانشگاه فردوسي مشهد

5  - فقط زن شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15696  دانشگاه قم
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15697  دانشگاه كاشان
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15698  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15699  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 18 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15700  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 شيمي تجزيه شيمي گرايش روزانه  15701  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 21 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15702  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15703  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15704  دانشگاه مراغه
- 7 گرايش شيمي تجزيهشيمي  روزانه  15705  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15706  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 11 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15707  دانشگاه ياسوج
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15708  دانشگاه يزد

6  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15709  دانشگاه يزد
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15710  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه روزانه  15711  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه دومنوبت   15712  دانشگاه اراك
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15713  دانشگاه اصفهان

3  - فقط زن شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15714  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15715  دانشگاه ايالم
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15716  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15717  دانشگاه بيرجند
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15718  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15719  دانشگاه تبريز
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15720  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15721  دانشگاه تهران
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15722  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15723  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15724  دانشگاه دامغان
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15725  دانشگاه زابل
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15726  دانشگاه زنجان
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15727  دانشگاه سمنان
- 2 شيمي تجزيهشيمي گرايش  نوبت دوم  15728  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

6  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15729  دانشگاه شاهرود
- 6 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15730  دانشگاه شاهرود
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15731  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15732  دانشگاه صنعتي اصفهان

8  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15733  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15734  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15735  بابلدانشگاه صنعتي 
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15736  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15737  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
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پذيرش ظرفيت   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 -پذيرش با عنوان با رويكردشيمي مواد پرانرژي 
 نوبت دوم  15738  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 

- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15739  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15740  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15741  دانشگاه كاشان
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15742  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15743  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15744  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15745  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15746  مراغهدانشگاه 
- 5 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15747  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15748  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15749  دانشگاه ياسوج
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه نوبت دوم  15750  دانشگاه يزد
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15751  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15752  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي تجزيهشيمي گرايش  پيام نور  15753  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15754  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15755  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15756  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15757  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15758  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15759  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15760  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15761  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15762  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15763  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15764  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15765  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15766  مركز شاهين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15767  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15768  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15769  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15770  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15771 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15772 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15773  مركز طبس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15774  مركز طبس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15775  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15776  مركز مشهد - استان خراسان رضوينور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15777  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15778  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15779  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15780  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15781  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش تجزيهشيمي گرايش شيمي  پيام نور  15782  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15783  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15784  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش گرايش شيمي تجزيهشيمي  پيام نور  15785  مركز بم -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15786  مركز بم -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15787  مركز سيرجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15788  مركز سيرجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15789  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15790  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15791  آباد زنگيواحد  -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15792  آباد زنگيواحد  -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15793  مركز بهشهر -مازندران استان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15794  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15795  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 10 تجزيه شيمي گرايش شيمي پيام نور  15796  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15797  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15798  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15799  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

- 10 شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15800  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 8 شيمي گرايش شيمي تجزيه نورپيام   15801  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه پيام نور  15802  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش شيمي گرايش شيمي تجزيه مجازي دولتي  15803  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15804  دانشگاه اروميه
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15805  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15806  دانشگاه زابل

4  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15807  دانشگاه سمنان
- 15 شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15808  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 3 شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15809  دانشگاه فردوسي مشهد

18  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  شيمي گرايش شيمي تجزيه خودگردان پرديس  15810  رشت -دانشگاه گيالن 
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  )5كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 3 گرايش شيمي كاربرديشيمي  روزانه  15811  دانشگاه اراك

- 8 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15812  دانشگاه اروميه
- 3 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15813  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 7 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15814  دانشگاه تبريز
- 4 كاربرديشيمي گرايش شيمي  روزانه  15815  دانشگاه تهران
- 6 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15816  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 5 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15817  دانشگاه دامغان
- 4 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15818  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 شيمي كاربرديشيمي گرايش  روزانه  15819  دانشگاه زنجان
- 8 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15820  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15821  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15822  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  15823  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -با رويكرد مواد پر انرژي 
 روزانه  15824  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 10  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 شيمي گرايش شيمي كاربردي 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  15825  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  15826  مالك اشتردانشگاه صنعتي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 4 شيمي گرايش شيمي كاربردي روزانه  15827  بابلسر - دانشگاه مازندران 
شرايط در  -جامد  -ها پذيرش با عنوان پيشرانه

 روزانه  15828  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  ها پيشرانه 12  - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

شرايط در  - مايع -ها پذيرش با عنوان پيشرانه
 روزانه  15829  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  ها پيشرانه 12  - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه  15830  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ها پيشرانه 5  - تحصيل تهران

 ها پيشرانه 6  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  15831  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 ها پيشرانه 1  - فقط مرد -دفترچه 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  15832  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  15833  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ها پيشرانه 1  - محل تحصيل تهران -فقط مرد  -دفترچه 

- 3 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15834  دانشگاه اراك
- 2 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15835  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15836  تبريزدانشگاه 
- 4 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15837  دانشگاه تهران
- 2 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15838  دانشگاه دامغان
- 1 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15839  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 1 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15840  دانشگاه زنجان
- 5 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15841  دانشگاه سمنان
- 4 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15842  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 1 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15843  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  15844  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -با رويكرد مواد پر انرژي 
 نوبت دوم  15845  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 10  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 7 كاربرديشيمي گرايش شيمي  نوبت دوم  15846  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 شيمي گرايش شيمي كاربردي نوبت دوم  15847  بابلسر - دانشگاه مازندران 

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم  15848  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ها پيشرانه 5  - تحصيل تهران

 ها پيشرانه 6  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  15849  )اصفهان

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي خودگردان پرديس  15850  دانشگاه تبريز

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 15 - 
البرز در محل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  15851  )كرج
 )6كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

  - 16 شيمي گرايش شيمي دريا روزانه  15852  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 10 شيمي گرايش شيمي دريا روزانه  15853  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 6 شيمي گرايش شيمي دريا روزانه  15854  بابلسر - مازندران دانشگاه 
- 5 شيمي كاتاليست روزانه  15855  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 16 شيمي گرايش شيمي دريا نوبت دوم  15856  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 2 شيمي گرايش شيمي دريا نوبت دوم  15857  بابلسر - دانشگاه مازندران 

16  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  شيمي گرايش شيمي دريا خودگردان پرديس  15858  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي گرايش شيمي دريا خودگردان پرديس  15859  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 )7كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

  - 8 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15860  دانشگاه اراك
- 20 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15861  دانشگاه اروميه
- 7 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15862  دانشگاه اصفهان

8  - فقط زن نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15863  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
- 5 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15864  دانشگاه تبريز
- 12 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15865 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 5 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15866  دانشگاه تهران

12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15867  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
6  - محل تحصيل تهران نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15868  دانشگاه خوارزمي
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 )7كد ضريب ( شيميمجموعه  - 1203  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15869  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15870  دانشگاه زنجان
- 12 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15871  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15872  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 15 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15873  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 9 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15874  دانشگاه كاشان
- 6 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15875  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 5 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15876  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 6 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15877  بابلسر - مازندران دانشگاه 
- 18 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15878  دانشگاه مراغه
- 7 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  روزانه  15879  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 4 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15880  دانشگاه اراك
- 3 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15881  دانشگاه اصفهان
- 4 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15882  دانشگاه تبريز
- 2 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15883 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 5 نانوشيمي - نانو علوم و فناوري  نوبت دوم  15884  دانشگاه تهران
- 1 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15885  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 1 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15886  دانشگاه زنجان
- 5 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15887  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15888  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 4 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15889  دانشگاه كاشان
- 4 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15890  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نوبت دوم  15891  دانشگاه مراغه

40  - محور آموزش نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  مجازي دولتي  15892  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  15 - 
خودگردان پرديس  15893  )كرج

- 9 نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  خودگردان پرديس  15894  دانشگاه كاشان
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

فيزيك 6  -  اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15895  دانشگاه اراك
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15896  دانشگاه اراك

فيزيك 8  - عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكوليپذيرش با  روزانه  15897  دانشگاه اراك
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك بنيادي 

 روزانه  15898  دانشگاه اراك فيزيك 4  - )نظري(

17  - )نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي فيزيك روزانه  15899  دانشگاه اروميه
10  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك روزانه  15900  دانشگاه اروميه

20  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15901  دانشگاه اروميه
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  15902  دانشگاه اروميه فيزيك 9  - زمينه اپتيك تجربي

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15903  دانشگاه اروميه فيزيك 11  - زمينه اپتيك كوانتومي و اطالعات كوانتمي

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15904  دانشگاه اروميه فيزيك 17  - زمينه ليزر و اپتيك غير خطي

16  - زمينه نانو فيزيك فيزيك روزانه  15905  دانشگاه اروميه
ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد

 روزانه  15906  دانشگاه اصفهان فيزيك 7  - )چگال

فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي روزانه  15907  دانشگاه اصفهان
فقط  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 

 روزانه  15908  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 4  - زن

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
 روزانه  15909  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 4  - فقط زن -محور  آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15910  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرا دانشگاه فيزيك 13  - فقط زن

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15911  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 2  - فقط زن -محور  آموزش

 -) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي
 روزانه  15912  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 10  - فقط زن -محور  آموزش

 -) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي
 روزانه  15913  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 11  - فقط زن

فقط  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه  15914  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 20  - زن

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه  15915  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 2  - فقط زن -محور  آموزش

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه  15916  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 5  - فقط زن

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 
 روزانه  15917  دانشگاه ايالم فيزيك 6  - نظريه ميدانها

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15918  دانشگاه بناب فيزيك 9  - زمينه اپتيك ليزر

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15919  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15920  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي روزانه  15921  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيك 7  - نجوميپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك  روزانه  15922  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  15923  دانشگاه بيرجند
 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي

 روزانه  15924  دانشگاه بيرجند فيزيك 7  - )نجوم و اختر فيزيك(

فيزيك 6  - گرايش حالت جامدپذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  15925  دانشگاه بيرجند
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فيزيك 9  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15926  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15927  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 روزانه  15928  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه  فيزيك 7  - زمينه اپتيك

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه  15929  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فيزيك 7  - زمينه نجوم و اختر فيزيك

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15930  قزوين -  )ره(امام خميني  يالملل بيندانشگاه  فيزيك 10  - زمينه پالسما

اختر (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي
 روزانه  15931  دانشگاه تبريز فيزيك 7  - )فيزيك

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك 
 روزانه  15932  دانشگاه تبريز فيزيك 10  - )نظري(بنيادي

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك حالت جامد فيزيك 8  - روزانه  15933  دانشگاه تبريز
 -گرايش اتمي مولكولي  - پذيرش با عنوان فيزيك 

 روزانه  15934  دانشگاه تبريز فيزيك 5  - زمينه فيزيك ليزر

فيزيك 8  - - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك  روزانه  15935  دانشگاه تبريز
 - مولكولي گرايش اتمي و  - پذيرش با عنوان فيزيك 

 روزانه  15936  دانشگاه تبريز فيزيك 6  - زمينه فيزيك پالسما

ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  15937  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك 3  - -) چگال

فيزيك 3  - گرانش و كيهان شناسي هاي زمينه روزانه  15938  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در  -) چگال
 و پرورش آموزشوزارت 

 روزانه  15939  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك 3  -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
گرانش و كيهان  هاي زمينه -و پرورش  آموزش
 شناسي

 روزانه  15940  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك 3  -

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15941  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 

 روزانه  15942  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك 8  - نظريه ميدانها

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه  15943  دانشگاه تربيت مدرس
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15944  دانشگاه تفرش

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه  15945  دانشگاه تهران
فيزيك 8  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15946  دانشگاه تهران

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15947  دانشگاه تهران
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  15948  دانشگاه تهران

 - فيزيك نجومي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 روزانه  15949  دانشگاه تهران فيزيك 3  - زمينه گرانش

شرايط  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 روزانه  15950  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  فيزيك 15  - فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 روزانه  15951  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  فيزيك 12  - فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك روزانه  15952  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15953  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

10  - اي هسته - پذيرش با عنوان فيزيك  فيزيك روزانه  15954  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15955  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

فيزيك 7  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15956  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
فيزيك 8  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه  15957  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  15958  دانشگاه خوارزمي فيزيك 6  - محل تحصيل تهران -پالسما 

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  15959  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فيزيك 3  - زمينه تجربي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  15960  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فيزيك 4  - زمينه تيوري

فيزيك 9  - هاي باال زمينه نجوم و انرژي روزانه  15961  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  15962  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فيزيك 3  - زمينه ليزر تيوري

21  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك روزانه  15963  دانشگاه دامغان
 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي

 روزانه  15964  دانشگاه دامغان فيزيك 13  - )اخترفيزيك(

15  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15965  دانشگاه دامغان
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 روزانه  15966  دانشگاه دامغان فيزيك 17  - زمينه گرانش و كيهان شناسي

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15967  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
10  - )نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي فيزيك روزانه  15968  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك روزانه  15969  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 6  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15970  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي روزانه  15971  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمسفر روزانه  15972  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 8  - فيزيك نجوميپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15973  دانشگاه زنجان
فيزيك 7  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15974  دانشگاه زنجان

20  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي فيزيك روزانه  15975  دانشگاه زنجان
25  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15976  دانشگاه زنجان

فيزيك  هاي زمينهپيشنهادهاي پژوهشي اين رشته در 
 روزانه  15977  دانشگاه زنجان فيزيك 15  - خواهد شد ارائهاي  و جو سياره خورشيد

15  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15978  دانشگاه سمنان
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12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك روزانه  15979  دانشگاه سمنان
فيزيك 3  - نجوميپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك  روزانه  15980  دانشگاه سمنان

فيزيك 4  - زمينه گرانش روزانه  15981  دانشگاه سمنان
فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي روزانه  15982  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 روزانه  15983  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 5  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15984  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيك 6  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15985  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  15986  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 5  - محور آموزش

 آموزش - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 روزانه  15987  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 5  - محور

 -  )نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 
 روزانه  15988  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك 3  - شرايط در انتهاي دفترچه

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  15989  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي 
 روزانه  15990  شاهرود دانشگاه فيزيك 5  - محور آموزش -) پالسما(مولكولي

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 روزانه  15991  دانشگاه شاهرود فيزيك 5  - )پالسما(

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك روزانه  15992  دانشگاه شاهرود
20  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك روزانه  15993  دانشگاه شاهرود

15  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15994  دانشگاه شاهرود
فيزيك 5  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15995  دانشگاه شهركرد

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  15996  دانشگاه شهركرد
12  - گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك روزانه  15997  دانشگاه شهركرد

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  15998  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  15999  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 6  - گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك روزانه  16000  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  16001  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي روزانه  16002  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 3  - زمينه ژئوديناميك روزانه  16003  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 4  - زمينه گرانش روزانه  16004  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال فيزيك روزانه  16005  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

فيزيك 9  - بنياديپذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات  روزانه  16006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  16007  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك 6  - زمينه پالسما

فيزيك 8  - پيچيدهي ها سيستمزمينه  روزانه  16008  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - زمينه گرانش فيزيك روزانه  16009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  16010  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك 12  - زمينه ليزر

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي روزانه  16011  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
فيزيك 4  - عنوان فيزيك گرايش بنياديپذيرش با  روزانه  16012  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

زمينه  -پذيرش با عنوان فيزك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16013  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك 9  - تجربي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16014  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك 3  - زمينه نظري

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16015  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  16016  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 -مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و 
 روزانه  16017  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 6  - زمينه اپتيك ليزر

فيزيك 6  - پيچيدهي ها سيستمزمينه  روزانه  16018  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  16019  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  فيزيك 6  - زمينه پالسما

فيزيك 6  - زمينه گرانش روزانه  16020  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 - ) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 

 روزانه  16021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 9  - زمينه محاسبات واطالعات كوانتومي

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16022  دانشگاه شيراز
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16023  دانشگاه شيراز

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
 روزانه  16024  دانشگاه شيراز فيزيك 6  - زمينه انرژي باال

 -عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با 
 روزانه  16025  دانشگاه شيراز فيزيك 10  - زمينه اپتيك ليزر

12  - زمينه اخترفيزيك و كيهان شناسي فيزيك روزانه  16026  دانشگاه شيراز
12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16027  دانشگاه صنعتي اراك

فقط  - فيزيك گرايش حالت جامد پذيرش با عنوان 
 روزانه  16028  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك 5  - زن

فقط  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16029  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك 5  - مرد

ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16030  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك 24  - )چگال

11  - گرايش ذرات بنيادي -پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك روزانه  16031  دانشگاه صنعتي اصفهان
فيزيك 8  - اي هستهگرايش فيزيك  - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16032  دانشگاه صنعتي اصفهان

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه  16033  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 6  - فيزيكتحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  16034  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 3  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
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محل تحصيل دانشكده  - هاي باال  زمينه انرژي
 روزانه  16035  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 1  - مهندسي انرژي و فيزيك

محل تحصيل  -زمينه مهندسي كيهان شناسي 
 روزانه  16036  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 3  - دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي روزانه  16037  دانشگاه صنعتي بابل
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  16038  صنعتي بابلدانشگاه  فيزيك 9  - زمينه ليزر و پالسما

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16039  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
11  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16040  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

)كاربردي( اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  -  10 فيزيك روزانه  16041  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
فيزيك 1  - )نظري( اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16042  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

فيزيك 4  - زمينه تخصصي گرانش روزانه  16043  تهران - طوسينصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 

 روزانه  16044  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك 4  - نظريه ميدانها

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16045  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
 -مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و 

 روزانه  16046  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك 12  - زمينه پالسما

- 39 فيزيك روزانه  16047  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
11  - پذيرش با عنوان فيزيك اتمي و مولكولي فيزيك روزانه  16048  دانشگاه صنعتي شيراز

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك روزانه  16049  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
17  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16050  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16051  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 3  - اتمي و مولكوليپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16052  دانشگاه فردوسي مشهد

فيزيك 6  - ذرات بنيادي - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16053  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16054  دانشگاه فردوسي مشهد

 - نجومي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك 
 روزانه  16055  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك 3  - زمينه نجوم و اختر فيزيك

فقط  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16056  دانشگاه قم فيزيك 6  - مرد

فقط  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16057  دانشگاه قم فيزيك 6  - زن

فقط مرد - اتمي مولكولي  - فيزيك پذيرش با عنوان  فيزيك 5  - روزانه  16058  دانشگاه قم
فيزيك 5  - فقط زن - اتمي مولكولي  - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16059  دانشگاه قم
فيزيك 5  - فقط زن - بنيادي  - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16060  دانشگاه قم
فيزيك 5  - فقط زن -ذرات بنيادي  - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16061  دانشگاه قم
فقط زن - فيزيك نجومي  - پذيرش با عنوان فيزيك  فيزيك 5  - روزانه  16062  دانشگاه قم

13  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك روزانه  16063  دانشگاه كاشان
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه  16064  دانشگاه كاشان فيزيك 9  - )ليزر(

ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد
 روزانه  16065  دانشگاه كاشان فيزيك 11  - )چگال

11  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك روزانه  16066  دانشگاه كاشان
 فيزيك 6  - )نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 

محل تحصيل دانشكده فني و (سنندج  -كردستان دانشگاه 
 روزانه  16067  )مهندسي و علوم پايه بيجار

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد و 
 روزانه  16068  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك 20  - نظري

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16069  گرگان -دانشگاه گلستان 
فيزيك 7  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16070  گرگان -دانشگاه گلستان 

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي روزانه  16071  گرگان -دانشگاه گلستان 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 روزانه  16072  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 16  - زمينه نظري

زمينه  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 روزانه  16073  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 5  - تجربي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 روزانه  16074  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 12  - زمينه تجربي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه  16075  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 4  - زمينه نظري

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  16076  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 7  - زمينه نظري

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 
 روزانه  16077  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 4  - زمينه نظري -نظريه ميدانها 

زمينه  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 روزانه  16078  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 5  - نظري

فيزيك 4  - اتمي و مولكولي - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16079  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16080  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

فيزيك 2  - اي هسته - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16081  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
فيزيك 2  - فيزيك نجومي - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16082  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
فيزيك 2  - ذرات بنيادي - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16083  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه  16084  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك 2  - )نجوم و اختر فيزيك(

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  16085  بابلسر - دانشگاه مازندران 
12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16086  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه  16087  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك 8  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16088  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 7  - گرانش و كيهان شناسي هاي زمينه روزانه  16089  بابلسر - دانشگاه مازندران 
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16090  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه  16091  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 8  - زمينه پالسما

زمينه رياضي  -پذيرش با عنوان فيزيك بنيادي 
 روزانه  16092  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 6  - فيزيك

زمينه  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 
 روزانه  16093  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 2  - آشوب

18  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16094  دانشگاه مالير
فيزيك 6  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16095  دانشگاه نيشابور

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  16096  دانشگاه نيشابور
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16097  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 -گرايش اتمي و مولكولي -پذيرش با عنوان فيزيك
 روزانه  16098  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر فيزيك 15  - زمينه ليزر

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه  16099  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
15  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك روزانه  16100  دانشگاه ياسوج

فيزيك 7  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه  16101  دانشگاه يزد
فيزيك 7  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه  16102  دانشگاه يزد
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه  16103  دانشگاه يزد

فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي روزانه  16104  دانشگاه يزد
هاي  پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك اليه

 روزانه  16105  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  فيزيك 10  - نازك

- 17 فيزيك روزانه  16106  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
فيزيك 4  - فيزيك نجومي - پذيرش با عنوان فيزيك  روزانه  16107  مراغه -مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك 

روزانه  16108  دانشگاه اراك نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  8 -
روزانه  16109  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  4 -

روزانه  16110  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  7  - فقط زن
روزانه  16111  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2  - فقط زن -محور  آموزش

روزانه  16112  دانشگاه تبريز نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  7 -
روزانه  16113 و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2  - پژوهشكده فوتونيك

روزانه  16114  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  3  - زمينه تجربي
- 15 روزانه  16115  دانشگاه دامغان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 
روزانه  16116  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  5 -
- 20 روزانه  16117  دانشگاه زنجان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 

روزانه  16118  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  5  - محور آموزش
- 12 روزانه  16119  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 
- 16 روزانه  16120  دانشگاه شاهرود نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 

 نانو فيزيك - علوم و فنّاوري نانو  6  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  16121  )اصفهان

انتهاي شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 نانو فيزيك - علوم و فنّاوري نانو  1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  16122  )اصفهان

- 12 روزانه  16123  دانشگاه كاشان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 
روزانه  16124  آباد خرم - دانشگاه لرستان  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  4 -
روزانه  16125  بابلسر - دانشگاه مازندران  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  3 -
- 12 روزانه  16126  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 
روزانه  16127  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  5 -
فيزيك آموزش 3 - روزانه  16128  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  16129  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك آموزش 3  - و پرورش آموزش

مهندسي پالسما 5 - روزانه  16130  دانشگاه تبريز
مهندسي پالسما 2 - روزانه  16131 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 14 مهندسي پالسما روزانه  16132  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي پالسما 4 - روزانه  16133  بابلسر - دانشگاه مازندران 

گرايش گداخت  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  16134  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  3  - اي هسته

اي هستهمهندسي  1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  16135  دانشگاه اصفهان
گرايش كاربرد  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه  16136  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  2  - پرتوها

گرايش كاربرد  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  16137  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي هستهمهندسي  4  - پرتوها

گرايش  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  16138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي هستهمهندسي  4  - پرتوپزشكي

اي هستهمهندسي  3  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  16139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي هستهمهندسي  2  - كاربرد پرتوها -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  16140  دانشگاه شيراز
اي هستهمهندسي  4  - پرتوپزشكي -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  16141  دانشگاه شيراز
مهندسي چرخه  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  -سوخت 
 فيزيك

 روزانه  16142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  16143  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  3  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك -

گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته

 فيزيك
 روزانه  16144  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -پرتوپزشكي 

 انرژي و فيزيك
 روزانه  16145  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

مهندسي راكتور  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  16146  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك -
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محل تحصيل  - زمينه مهندسي فيزيك بهداشت 
 روزانه  16147  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  3  - دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

گرايش  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
باضوابط دانشكده  -كاربردپرتوهاوراديوايزوتوپها 

مهندسي انرژي،مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - اي هسته

 روزانه  16148  تهران -شريف  دانشگاه صنعتي اي هستهمهندسي  2  -

گرايش مهندسي  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
باضوابط دانشكده مهندسي انرژي،مدرك  -راكتور 

محل تحصيل  - اي هستهفارغ التحصيلي مهندسي 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه  16149  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  2  -

گرايش  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
باضوابط دانشكده مهندسي  -پرتوپزشكي 

 -. اي هستهانرژي،مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه  16150  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  2  -

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16151  دانشگاه اراك
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي نوبت دوم  16152  دانشگاه اراك

فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16153  دانشگاه اراك
فيزيك 2  - )نظري(بنيادي -پذيرش با عنوان فيزيك نوبت دوم  16154  دانشگاه اراك

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي نوبت دوم  16155  دانشگاه اصفهان
ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد

 نوبت دوم  16156  دانشگاه اصفهان فيزيك 5  - )چگال

 -) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي
 نوبت دوم  16157  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه  فيزيك 10  - فقط زن -محور  آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16158  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 13  - فقط زن -محور  آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
 نوبت دوم  16159  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 4  - فقط زن -محور  آموزش

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 نوبت دوم  16160  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 5  - فقط زن -محور  آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 نوبت دوم  16161  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 12  - فقط زن -محور  آموزش

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم  16162  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي نوبت دوم  16163  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

فيزيك 4  - فيزيك گرايش حالت جامد پذيرش با عنوان نوبت دوم  16164  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16165  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16166  دانشگاه بيرجند
فيزيك گرايش فيزيك  پذيرش با عنوان

 نوبت دوم  16167  دانشگاه بيرجند فيزيك 3  - )نجوم و اختر فيزيك(نجومي

فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16168  دانشگاه بيرجند
فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16169  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16170  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 نوبت دوم  16171  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فيزيك 4  - زمينه اپتيك

 -عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با 
 نوبت دوم  16172  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فيزيك 4  - زمينه پالسما

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 نوبت دوم  16173  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فيزيك 3  - زمينه نجوم و اخترفيزيك

اختر (با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجوميپذيرش 
 نوبت دوم  16174  دانشگاه تبريز فيزيك 5  - )فيزيك

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك 
 نوبت دوم  16175  دانشگاه تبريز فيزيك 7  - )نظري(بنيادي

فيزيك 5  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك  نوبت دوم  16176  دانشگاه تبريز
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك حالت جامد فيزيك 6  - نوبت دوم  16177  دانشگاه تبريز

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16178  دانشگاه تبريز فيزيك 4  - زمينه فيزيك پالسما

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16179  دانشگاه تبريز فيزيك 3  - زمينه فيزيك ليزر

ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد
 نوبت دوم  16180  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك 3  - )چگال

فيزيك 3  - زمينه گرانش و كيهان شناسي نوبت دوم  16181  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
فيزيك 8  - گرايش حالت جامدپذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16182  دانشگاه تهران

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16183  دانشگاه تهران
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16184  دانشگاه تهران

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم  16185  دانشگاه تهران
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 نوبت دوم  16186  دانشگاه تهران فيزيك 3  - زمينه گرانش

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك ذرات بنيادي نوبت دوم  16187  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيك 3  - حالت جامد - پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16188  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيك 3  - اي هسته - پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16189  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16190  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
فيزيك 3  - مولكولياتمي -پذيرش با عنوان فيزيك نوبت دوم  16191  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
فيزيك 3  - حالت جامد-پذيرش با عنوان فيزيك نوبت دوم  16192  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16193  دانشگاه دامغان
فيزيك 6  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16194  دانشگاه دامغان

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك 
 نوبت دوم  16195  دانشگاه دامغان فيزيك 3  - )اخترفيزيك(نجومي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 نوبت دوم  16196  دانشگاه دامغان فيزيك 3  - زمينه گرانش و كيهان شناسي



 پايهگروه علوم اي تحصيل ه جدول كد محل               1394سال ) كارشناسي ارشد(راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دفترچه 

پايهگروه علوم اي ه جدول كدرشته محل صفحه 109 جدول شماره 2  

 

 )1كد ضريب ( فيزيكمجموعه  -  1204  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

فيزيك 2  - مولكولي -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي  نوبت دوم  16197  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 1  - عنوان فيزيك گرايش حالت جامد پذيرش با نوبت دوم  16198  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16199  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 1  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمسفر نوبت دوم  16200  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 3  - عنوان فيزيك گرايش حالت جامد پذيرش با نوبت دوم  16201  دانشگاه زنجان
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم  16202  دانشگاه زنجان
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي نوبت دوم  16203  دانشگاه زنجان

فيزيك  هاي زمينهپيشنهادهاي پژوهشي اين رشته در 
 نوبت دوم  16204  دانشگاه زنجان فيزيك 2  - خواهد شد ارائهاي  خورشيدو جو سياره

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16205  دانشگاه سمنان
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16206  سمناندانشگاه 

فيزيك 1  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم  16207  دانشگاه سمنان
فيزيك 2  - زمينه گرانش نوبت دوم  16208  دانشگاه سمنان

فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم  16209  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16210  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16211  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 - ) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 

 نوبت دوم  16212  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك 3  - دفترچهشرايط در انتهاي 

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 نوبت دوم  16213  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 نوبت دوم  16214  دانشگاه شاهرود فيزيك 5  - محور آموزش - ) پالسما(

فيزيك 7  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16215  دانشگاه شاهرود
فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16216  دانشگاه شاهرود

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 نوبت دوم  16217  دانشگاه شاهرود فيزيك 3  - )پالسما(

10  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك نوبت دوم  16218  دانشگاه شاهرود
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم  16219  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 1  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16220  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم  16221  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16222  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16223  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 
فيزيك 2  - زمينه گرانش نوبت دوم  16224  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 1  - زمينه ژئوديناميك نوبت دوم  16225  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16226  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16227  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16228  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 2  - زمينه اپتيك ليزر

 -گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك 
 نوبت دوم  16229  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 2  - زمينه پالسما

فيزيك 2  - پيچيدهي ها سيستمزمينه  نوبت دوم  16230  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيك 2  - زمينه گرانش نوبت دوم  16231  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - ) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي 
 نوبت دوم  16232  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 2  - زمينه محاسبات واطالعات كوانتومي

فيزيك 4  - اي هستهگرايش فيزيك  - پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16233  دانشگاه صنعتي اصفهان
فيزيك 5  - بنياديذرات - پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16234  دانشگاه صنعتي اصفهان
ماده(گرايش حالت جامد  - پذيرش با عنوان فيزيك 

 نوبت دوم  16235  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك 12  - )چگال

محل  -ماده چگال  - پذيرش با عنوان فيزيك 
 نوبت دوم  16236  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  فيزيك 3  - تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16237  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

محل تحصيل  -زمينه مهندسي كيهان شناسي 
 نوبت دوم  16238  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه فيزيك 1  - دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي نوبت دوم  16239  دانشگاه صنعتي بابل
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 نوبت دوم  16240  دانشگاه صنعتي بابل فيزيك 4  - زمينه ليزر و پالسما

فيزيك 1  - )نظري( اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16241  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
)كاربردي( اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك 5  - نوبت دوم  16242  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16243  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 نوبت دوم  16244  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  فيزيك 5  - محور آموزش

) كاربردي( اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 نوبت دوم  16245  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  فيزيك 5  - محور آموزش -

فيزيك 2  - زمينه تخصصي گرانش نوبت دوم  16246  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
فيزيك 2  - محور آموزش -زمينه تخصصي گرانش  نوبت دوم  16247  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي در پذيرش با 
 نوبت دوم  16248  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك 6  - زمينه پالسما

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 
 نوبت دوم  16249  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك 3  - نظريه ميدانها

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16250  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
فيزيك 6 - نوبت دوم  16251  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16252  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم  16253  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 

فيزيك 2  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16254  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16255  دانشگاه فردوسي مشهد
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فيزيك 4  - ذرات بنيادي-پذيرش با عنوان فيزيك نوبت دوم  16256  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم  16257  دانشگاه فردوسي مشهد
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 نوبت دوم  16258  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك 2  - زمينه نجوم و اختر فيزيك

فيزيك 6  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16259  دانشگاه كاشان
مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و 

 نوبت دوم  16260  دانشگاه كاشان فيزيك 4  - )ليزر(

ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد
 نوبت دوم  16261  دانشگاه كاشان فيزيك 5  - )چگال

فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16262  دانشگاه كاشان
فيزيك 2  - نجوميپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك  نوبت دوم  16263  گرگان -دانشگاه گلستان 

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16264  گرگان -دانشگاه گلستان 
فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16265  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - جامد  پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت
 نوبت دوم  16266  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 3  - زمينه تجربي

زمينه  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 نوبت دوم  16267  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 1  - تجربي

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 دومنوبت   16268  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 1  - زمينه نظري

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم  16269  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 2  - زمينه نظري

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 
 نوبت دوم  16270  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 1  - زمينه نظري -نظريه ميدانها 

زمينه  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 نوبت دوم  16271  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 1  - نظري

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 نوبت دوم  16272  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 4  - زمينه نظري

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم  16273  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك 4  - با عنوان فيزيك گرايش حالت جامدپذيرش  نوبت دوم  16274  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 نوبت دوم  16275  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك 2  - زمينه نجوم و اختر فيزيك

فيزيك 3  - گرانش و كيهان شناسي هاي زمينه نوبت دوم  16276  بابلسر -  دانشگاه مازندران
پذيرش با عنوان فيزيك اتمي و مولكولي زمينه 

 نوبت دوم  16277  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 4  - پالسما

فيزيك 6  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16278  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
زمينه رياضي  -پذيرش با عنوان فيزيك بنيادي 

 نوبت دوم  16279  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 3  - فيزيك

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك نوبت دوم  16280  دانشگاه مالير
فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16281  دانشگاه نيشابور
فيزيك 3  - ذرات بنياديپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16282  دانشگاه نيشابور

فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16283  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
فيزيك 2  - اتمي و مولكولي - پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16284  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

فيزيك 2  - فيزيك گرايش حالت جامدپذيرش با عنوان  نوبت دوم  16285  دانشگاه ياسوج
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي نوبت دوم  16286  دانشگاه يزد
فيزيك 5  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم  16287  دانشگاه يزد
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم  16288  دانشگاه يزد

فيزيك 3  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم  16289  دانشگاه يزد
فيزيك 5  - هاي نازك اليه –پذيرش با عنوان فيزيك  نوبت دوم  16290  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 

نوبت دوم  16291  اراكدانشگاه  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  3 -
نوبت دوم  16292  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2 -

نوبت دوم  16293  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2  - فقط زن -محور  آموزش
نوبت دوم  16294  دانشگاه تبريز نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  4 -

نوبت دوم  16295 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  1  - پژوهشكده فوتونيك
نوبت دوم  16296  دانشگاه دامغان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  4 -
نوبت دوم  16297  كرمانشاه -رازي دانشگاه  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  1 -
نوبت دوم  16298  دانشگاه زنجان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  3 -
نوبت دوم  16299  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2 -
نوبت دوم  16300  دانشگاه شاهرود نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  8 -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نانو فيزيك - علوم و فنّاوري نانو  6  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  16301  )اصفهان

نوبت دوم  16302  دانشگاه كاشان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  6 -
نوبت دوم  16303  بابلسر - دانشگاه مازندران  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  3 -
نوبت دوم  16304  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  5 -
فيزيك آموزش 3 - نوبت دوم  16305  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي پالسما 4 - نوبت دوم  16306  دانشگاه تبريز
مهندسي پالسما 1 - نوبت دوم  16307 تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 
مهندسي پالسما 2 - نوبت دوم  16308  بابلسر - دانشگاه مازندران 

اي هستهمهندسي  1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم  16309  دانشگاه اصفهان
گرايش گداخت  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

 نوبت دوم  16310  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  2  - اي هسته

گرايش كاربرد  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  16311  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  1  - پرتوها

مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -پرتوپزشكي 

 انرژي و فيزيك
 نوبت دوم  16312  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

مهندسي راكتور  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  16313  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك -
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گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته

 فيزيك
 نوبت دوم  16314  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير اي هستهمهندسي  1  -

كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  16315  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك -

محل تحصيل  - زمينه مهندسي فيزيك بهداشت 
 نوبت دوم  16316  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  - دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي فيزيك پيام نور  16317  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك بنيادي فيزيك پيام نور  16318  مركز تبريز -شرقي  استان آذربايجاننور  پيامدانشگاه 
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك بنيادي 

 پيام نور  16319  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 پيام نور  16320  مركز تبريز -آذربايجان شرقي استان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16321  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16322  مركز اروميه -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 پيام نور  16323  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16324  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 

 پيام نور  16325  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - ها نظريه ميدان

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 
 پيام نور  16326  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش - ها ميداننظريه 

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 پيام نور  16327  واحد گرمدره - استان البرز نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16328  واحد گرمدره - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16329  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16330  شرقتهران  -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي فيزيك پيام نور  16331  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  فيزيك پيام نور  16332  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 پيام نور  16333  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 آموزش - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 پيام نور  16334  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور

10  - گرايش حالت جامد پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك پيام نور  16335  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16336  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - گرايش فيزيك بنيادي - پذيرش با عنوان فيزيك  فيزيك پيام نور  16337  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش فيزيك بنيادي - پذيرش با عنوان فيزيك 

 پيام نور  16338  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 - اي هستهگرايش  - پذيرش با عنوان فيزيك 
 پيام نور  16339  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - اي هستهگرايش  - پذيرش با عنوان فيزيك  فيزيك پيام نور  16340  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 فيزيك پيام نور  16341  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - عنوان فيزيك گرايش حالت جامدپذيرش با  فيزيك پيام نور  16342  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16343  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 - اي هستهگرايش  - پذيرش با عنوان فيزيك 
 پيام نور  16344  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - محور آموزش فيزيك پيام نور  16345  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - اي هستهگرايش حالت  - پذيرش با عنوان فيزيك  فيزيك پيام نور  16346  مركز مشهد -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه 

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16347  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16348  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 -گرايش فيزيك نجومي  -پذيرش با عنوان فيزيك
 پيام نور  16349  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - گرايش فيزيك نجومي -پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك پيام نور  16350  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
گرايش ذرات بنيادي و  -پذيرش با عنوان فيزيك

 پيام نور  16351  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - ها ميداننظريه 

گرايش ذرات بنيادي و  -پذيرش با عنوان فيزيك
 نورپيام   16352  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش - ها ميداننظريه 

10  - گرايش اتمي مولكولي -پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك پيام نور  16353  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16354  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - گرايش اتمي مولكولي  -پذيرش با عنوان فيزيك
 پيام نور  16355  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 پيام نور  16356  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 پيام نور  16357  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - گرايش حالت جامد -پذيرش با عنوان فيزيك فيزيك پيام نور  16358  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 پيام نور  16359  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  فيزيك 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك پيام نور  16360  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 20 فيزيك غيرانتفاعي  16361  مشهد - خيامغيرانتفاعي دانشگاه 

20  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي فيزيك غيرانتفاعي  16362  زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي  مؤسسه
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 مجازي دولتي  16363  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك 40  - محور آموزش
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 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 مجازي دولتي  16364  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك 40  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري 
خودگردان پرديس  16365  دانشگاه اروميه فيزيك 17  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
محل تحصيل  -زمينه ليزر و اپتيك غير خطي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  16366  دانشگاه اروميه فيزيك 17  -

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ا تمي و مولكولي 
محل تحصيل پرديس  -زمينه اپتيك تجربي 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  16367  دانشگاه اروميه فيزيك 9  -

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
محل  -اطالعات كوانتومي زمينه اپتيك كوانتمي و 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  16368  دانشگاه اروميه فيزيك 11  -

فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي خودگردان پرديس  16369  دانشگاه اصفهان
ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

خودگردان پرديس  16370  اصفهاندانشگاه  فيزيك 7  - )چگال
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك حالت جامد 

خودگردان پرديس  16371  دانشگاه تبريز فيزيك 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز -
 اي هستهگرايش فيزيك  - پذيرش با عنوان فيزيك 

خودگردان پرديس  16372  دانشگاه تبريز فيزيك 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز -
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

خودگردان پرديس  16373  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -ذرات بنيادي  - پذيرش با عنوان فيزيك 

خودگردان پرديس  16374  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه  فيزيك 10  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  - اي هسته - پذيرش با عنوان فيزيك 

خودگردان پرديس  16375  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك 10  - پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - حالت جامد  - پذيرش با عنوان فيزيك 

خودگردان پرديس  16376  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك 9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيك 1  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد خودگردان پرديس  16377  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك ذرات بنيادي خودگردان پرديس  16378  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 2  - گرايش نظريپذيرش با عنوان فيزيك  خودگردان پرديس  16379  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
خودگردان پرديس  16380  دانشگاه سمنان فيزيك 8  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
خودگردان پرديس  16381  دانشگاه سمنان فيزيك 6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش نجوم 
خودگردان پرديس  16382  دانشگاه سمنان فيزيك 2  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -زمينه گرانش 
خودگردان پرديس  16383  دانشگاه سمنان فيزيك 2  - دانشگاه

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان فيزيك نجومي 
خودگردان پرديس  16384  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 2  - پرديس خودگردان دانشگاه

محل  - حالت جامد _پذيرش با عنوان فيزيك 
خودگردان پرديس  16385  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 2  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  - اي هسته _پذيرش با عنوان فيزيك
خودگردان پرديس  16386  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك 2  - پرديس خودگردان دانشگاه

 - ) نظري(پذيرش با عنوان فيزيك باگرايش بنيادي 
خودگردان پرديس  16387  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك 3  - شرايط در انتهاي دفترچه

12  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي فيزيك خودگردان پرديس  16388  دانشگاه شاهرود
15  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك خودگردان پرديس  16389  دانشگاه شاهرود
فيزيك 3  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي خودگردان پرديس  16390  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

فيزيك 3  - زمينه گرانش خودگردان پرديس  16391  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فيزيك 4  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي خودگردان پرديس  16392  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 زمينه - ) نظري(پذيرش با عنوان گرايش بنيادي 
خودگردان پرديس  16393  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 4  - محاسبات واطالعات كوانتومي

محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
خودگردان پرديس  16394  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك 10  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -ماده چگال  - پذيرش با عنوان فيزيك 
خودگردان پرديس  16395  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 3  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك اتمي و مولكولي 
خودگردان پرديس  16396  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 1  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تحصيل پرديس  محل - هاي باال  زمينه انرژي
خودگردان پرديس  16397  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك 1  - خودگردان دانشگاه

30  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد فيزيك خودگردان پرديس  16398  سنندج -دانشگاه كردستان 
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

خودگردان محل تحصيل پرديس  -زمينه تجربي 
 دانشگاه

خودگردان پرديس  16399  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 12  -

زمينه  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
خودگردان پرديس  16400  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -تجربي 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
خودگردان پرديس  16401  آباد خرم - دانشگاه لرستان  فيزيك 4  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

محل  -ذرات بنيادي  - پذيرش با عنوان فيزيك 
خودگردان پرديس  16402  آباد خرم - دانشگاه لرستان  فيزيك 2  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
خودگردان پرديس  16403  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك 7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
خودگردان پرديس  16404  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر فيزيك 15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  - حالت جامد پذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
خودگردان پرديس  16405  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر فيزيك 10  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه



 پايهگروه علوم اي تحصيل ه جدول كد محل               1394سال ) كارشناسي ارشد(راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دفترچه 

پايهگروه علوم اي ه جدول كدرشته محل صفحه 113 جدول شماره 2  

 

 )1كد ضريب ( فيزيكمجموعه  -  1204  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

فيزيك 2  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد خودگردان پرديس  16406  دانشگاه ياسوج
فيزيك 9  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي خودگردان پرديس  16407  دانشگاه يزد

فيزيك 7  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  خودگردان پرديس  16408  دانشگاه يزد
خودگردان پرديس  16409  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 12 خودگردان پرديس  16410  دانشگاه كاشان نانو فيزيك - علوم و فناوري نانو 
مهندسي پالسما 3 - خودگردان پرديس  16411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

اي هستهمهندسي  1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  خودگردان پرديس  16412  دانشگاه اصفهان
كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

خودگردان پرديس  16413  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
 -پرتوپزشكي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

خودگردان پرديس  16414  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

خودگردان پرديس  16415  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  اي هستهمهندسي  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - اي هسته خودگردان پرديس  16416  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -
محل تحصيل  - زمينه مهندسي فيزيك بهداشت 

خودگردان پرديس  16417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  - دانشگاهپرديس خودگردان 
 )1كد ضريب (مجموعه فوتونيك  - 1205

  - 10 فوتونيك روزانه  16418  دانشگاه بناب
3  - پذيرش با عنوان فتونيك گرايش الكترونيك فوتونيك روزانه  16419  دانشگاه تبريز

5  - گرايش فيزيكپذيرش با عنوان فتونيك  فوتونيك روزانه  16420  دانشگاه تبريز
4  - پذيرش با عنوان فتونيك گرايش مخابرات فوتونيك روزانه  16421  دانشگاه تبريز

- 6 فوتونيك روزانه  16422 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
3  - پذيرش با عنوان فوتونيك زمينه تجربي فوتونيك روزانه  16423  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

5  - محور آموزش فوتونيك روزانه  16424  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 فوتونيك روزانه  16425  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - پذيرش با عنوان فوتونيك گرايش مخابرات فوتونيك روزانه  16426  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 فوتونيك روزانه  16427  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 45 فوتونيك روزانه  16428  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

13  - فيزيك - پذيرش با عنوان فوتونيك  فوتونيك روزانه  16429  دانشگاه صنعتي شيراز
- 7 فوتونيك روزانه  16430  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 فوتونيك روزانه  16431  دانشگاه كاشان

5  - پذيرش با عنوان فتونيك زمينه نظري فوتونيك روزانه  16432  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 فوتونيك روزانه  16433  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 13 فوتونيك روزانه  16434  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

3  - پذيرش با عنوان فتونيك گرايش مخابرات فوتونيك نوبت دوم  16435  دانشگاه تبريز
4  - پذيرش با عنوان فتونيك گرايش فيزيك فوتونيك نوبت دوم  16436  دانشگاه تبريز

2  - پذيرش با عنوان فتونيك گرايش الكترونيك فوتونيك نوبت دوم  16437  دانشگاه تبريز
- 2 فوتونيك نوبت دوم  16438 تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 
- 3 فوتونيك نوبت دوم  16439  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 فوتونيك نوبت دوم  16440  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 فوتونيك نوبت دوم  16441  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 فوتونيك نوبت دوم  16442  دانشگاه كاشان

1  - پذيرش با عنوان فتونيك زمينه نظري فوتونيك نوبت دوم  16443  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 فوتونيك نوبت دوم  16444  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فوتونيك خودگردان پرديس  16445  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 9 فوتونيك خودگردان پرديس  16446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فوتونيك خودگردان پرديس  16447  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
 )2كد ضريب (مجموعه فوتونيك  - 1205

پذيرش با عنوان مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 
 مهندسي الكترواپتيك 4  -  شرايط در انتهاي دفترچه -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  16448  )اصفهان

پذيرش با عنوان مهندسي الكترو اپتيك گرايش 
 مهندسي الكترواپتيك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -اپتوالكترونيك 

شهر  محل تحصيل شاهين(دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  16449  )اصفهان

پذيرش با عنوان مهندسي الكترواپتيك گرايش 
 - ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -اپتوالكترونيك 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 مهندسي الكترواپتيك 1  -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  16450  )اصفهان

گرايش ليزر  پذيرش با عنوان مهندسي الكترواپتيك
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -

 دفترچه
 مهندسي الكترواپتيك 1  -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  16451  )اصفهان

پذيرش با عنوان مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 
 مهندسي الكترواپتيك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -

محل تحصيل شاهين شهر (صنعتي مالك اشتر دانشگاه 
 نوبت دوم  16452  )اصفهان

پذيرش با عنوان مهندسي الكترواپتيك گرايش 
 مهندسي الكترواپتيك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -اپتوالكترونيك 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  16453  )اصفهان

 )1كد ضريب ( مجموعه زيست شناسي - 1206

  - 4 روزانه  16454  دانشگاه اصفهان علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
پذيرش با عنوان ريززيست فناوري 

 روزانه  16455  دانشگاه اصفهان علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  4  - )نانوبيوتكنولوژي(

پذيرش با عنوان ريز زيست فناوري 
دانشكده علوم و  محل تحصيل - ) نانوبيوتكنولوژي(

 فنون نوين
 روزانه  16456  دانشگاه تهران علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  7  -

- 3 روزانه  16457  دانشگاه تهران علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  16458  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

- 14 روزانه  16459  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 4 روزانه  16460  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

6  - محل تحصيل تهران روزانه  16461  دانشگاه خوارزمي علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
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پايهگروه علوم اي ه جدول كدرشته محل صفحه 114 جدول شماره 2  

 

 )1كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 10 روزانه  16462  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 9 روزانه  16463  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 8 روزانه  16464  دانشگاه شيراز علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 6 روزانه  16465  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 3 روزانه  16466  دانشگاه فردوسي مشهد علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

علوم سلولي  -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
 روزانه  16467  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  6  - مولكولي

- 4 روزانه  16468  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 7 روزانه  16469  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

20  - سلولي مولكولي-پذيرش با عنوان زيست شناسي روزانه  16470  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
 -سلولي مولكولي -شناسي پذيرش با عنوان زيست

 روزانه  16471  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  10  - محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي

- 3 نوبت دوم  16472  دانشگاه اصفهان علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
فناوري  پذيرش با عنوان عنوان رشته ريززيست

 نوبت دوم  16473  دانشگاه اصفهان علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  3  - مي باشد) نانوبيوتكنولوژي(

پذيرش با عنوان ريز زيست فناوري 
محل تحصيل دانشكده علوم و  - ) نانوبيوتكنولوژي(

 فنون نوين
 نوبت دوم  16474  دانشگاه تهران علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  7  -

- 3 نوبت دوم  16475  دانشگاه تهران علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 5 نوبت دوم  16476  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 3 نوبت دوم  16477  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 2 نوبت دوم  16478  دانشگاه فردوسي مشهد سلولي و مولكولي علوم - زيست شناسي 
- 3 نوبت دوم  16479  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
- 3 نوبت دوم  16480  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

20  - مولكوليسلولي -پذيرش با عنوان زيست شناسي نوبت دوم  16481  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 
20  - با همكاري پژوهشگاه رويان غيرانتفاعي  16482  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

- 20 غيرانتفاعي  16483  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مولكوليعلوم سلولي و  - زيست شناسي 
20  - با همكاري پژوهشگاه رويان غيرانتفاعي  16484  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

- 20 غيرانتفاعي  16485  ميمه -نور دانش غيرانتفاعي  مؤسسه علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

 علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  16486  )كيش
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  16487  دانشگاه شيراز علوم سلولي و مولكولي - زيست شناسي 

 )2كد ضريب (زيست شناسي مجموعه  - 1206

  - 4 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16488  دانشگاه اراك
- 5 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16489  دانشگاه اصفهان

6  - ژنتيك-پذيرش با عنوان زيست شناسي ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16490  دانشگاه تبريز
- 5 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16491  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16492  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 12 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16493  دانشگاه زابل
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16494  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16495  دانشگاه شهركرد
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  24042  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 15 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16496  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 5 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16497  دانشگاه گنبد

7  - ژنتيك -پذيرش با عنوان زيست شناسي ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16498  رشت -گيالن دانشگاه 
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16499  دانشگاه مراغه

6  - محور آموزش ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16500  دانشگاه يزد
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  روزانه  16501  دانشگاه يزد
- 4 ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16502  دانشگاه اصفهان

4  - ژنتيك-عنوان زيست شناسيپذيرش با  ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16503  دانشگاه تبريز
- 6 ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16504  دانشگاه زابل
- 4 ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16505  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - ژنتيك -پذيرش با عنوان زيست شناسي ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16506  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16507  دانشگاه مراغه
- 3 ژنتيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16508  دانشگاه يزد

10  - محور آموزش ژنتيك - زيست شناسي  پيام نور  16509  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 ژنتيك - زيست شناسي  پيام نور  16510  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - با همكاري پژوهشگاه رويان ژنتيك - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16511  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ژنتيك - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16512  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ژنتيك - شناسي  زيست غيرانتفاعي  16513  ساري -سنا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژنتيك - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16514  ميمه -نور دانش غيرانتفاعي  مؤسسه

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ژنتيك - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16515  دانشگاه تبريز
5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  ژنتيك - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16516  دانشگاه تربيت مدرس

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژنتيك - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16517  دانشگاه زابل
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژنتيك - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16518  دانشگاه شهركرد

محل  - ژنتيك -پذيرش با عنوان زيست شناسي
خودگردان پرديس  16519  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك - زيست شناسي  7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )3كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206

  - 6 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16520  دانشگاه اصفهان
14  - فقط زن ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16521  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 2 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16522  دانشگاه ايالم
- 3 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16523  دانشگاه تبريز
- 6 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16524  دانشگاه تهران
- 5 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16525  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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 )3كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

3  - در انتهاي دفترچهشرايط  ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16526  تهران - دانشگاه شاهد 
- 4 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16527  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16530  دانشگاه فردوسي مشهد
- 9 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  روزانه  16531  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16532  دانشگاه اصفهان
- 2 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16533  دانشگاه ايالم
- 2 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16534  دانشگاه تبريز
- 6 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16535  دانشگاه تهران
- 1 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16536  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

3  - در انتهاي دفترچهشرايط  ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16537  تهران - دانشگاه شاهد 
- 4 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16538  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16539  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  نوبت دوم  16540  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 20 ميكروبيولوژي - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16541  تبريز -ربع رشيدي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - ميكروبيولوژي -پذيرش با عنوان زيست شناسي  ميكروبيولوژي - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16542  ميمه -نور دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
 )4كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206

  - 4 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16543  دانشگاه اراك
- 12 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16544  دانشگاه اروميه
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16545  دانشگاه اصفهان

6  - فقط زن بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16546  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16547  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16548  دانشگاه تبريز
6  - پژوهشكده علوم محيطي بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16549 صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي 

- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16550  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16551  دانشگاه تهران
- 11 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16552  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16553  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 5 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16554  دانشگاه دامغان
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16555  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16556  دانشگاه زنجان
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16557  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
- 5 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16558  دانشگاه شهركرد
- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16560  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 6 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16561  دانشگاه شيراز

7  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16562  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  16563  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي - زيست شناسي  1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16564  دانشگاه فردوسي مشهد
- 14 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16565  دانشگاه كاشان

6  - بيوشيمي -پذيرش با عنوان زيست شناسي  بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16566  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 5 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16567  گرگان -گلستان دانشگاه 
- 13 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16568  رشت -دانشگاه گيالن 

6  - بيوشيمي-زيست شناسي بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16569  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 7 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16570  بابلسر - دانشگاه مازندران 

علوم قانوني اطالعاتي گرايش پذيرش با عنوان 
فقط  - شرايط در انتهاي دفترچه  -شيمي اطالعاتي 

 مرد
 روزانه  16571  دانشكده اطالعات بيوشيمي - زيست شناسي  10  -

پذيرش با عنوان علوم قانوني اطالعاتي گرايش 
فقط  - شرايط در انتهاي دفترچه  -زيستي اطالعاتي 

 مرد
 روزانه  16572  دانشكده اطالعات بيوشيمي - زيست شناسي  10  -

پذيرش با عنوان علوم قانوني اطالعاتي گرايش 
فقط  - شرايط در انتهاي دفترچه  -شيمي اطالعاتي 

 مرد
 روزانه  16573  دانشكده اطالعات بيوشيمي - زيست شناسي  -  10

پذيرش با عنوان علوم قانوني اطالعاتي گرايش 
فقط  - دفترچه شرايط در انتهاي  -زيستي اطالعاتي 

 مرد
 روزانه  16574  دانشكده اطالعات بيوشيمي - زيست شناسي  -  10

- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  روزانه  16575  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 1 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16576  دانشگاه اراك
- 2 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16577  دانشگاه اصفهان
- 2 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16578  دانشگاه تبريز

2  - پژوهشكده علوم محيطي بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16579 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 7 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16580  دانشگاه تهران
- 3 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16581  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 1 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16582  دانشگاه دامغان
- 1 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16583  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16584  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

7  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16585  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 2 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16586  دانشگاه فردوسي مشهد
- 7 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16587  دانشگاه كاشان
- 3 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16588  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16589  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 بيوشيمي - زيست شناسي  نوبت دوم  16590  بابلسر - دانشگاه مازندران 
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 )4كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

10  - محور آموزش بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16591  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16592  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16593  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16594  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16595  مركز مشهد -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16596  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16597  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش بيوشيمي - زيست شناسي  پيام نور  16598  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 20 بيوشيمي - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16599  تبريز -ربع رشيدي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - بيوشيمي -پذيرش با عنوان زيست شناسي  بيوشيمي - زيست شناسي  غيرانتفاعي  16600  ميمه -نور دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
10  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  بيوشيمي - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16601  دانشگاه تربيت مدرس

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوشيمي - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16602  دانشگاه شهركرد
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوشيمي - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16603  دانشگاه شيراز

محل  -بيوشيمي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
خودگردان پرديس  16604  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي - زيست شناسي  13  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )5كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206
6  -  فقط زن بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16605  تهران - )ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16606  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16607  دانشگاه تبريز
- 7 بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16608  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16609  دانشگاه تهران
- 13 بيوفيزيك - زيست شناسي  روزانه  16610  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 2 بيوفيزيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16611  دانشگاه تبريز
- 5 بيوفيزيك - زيست شناسي  نوبت دوم  16612  دانشگاه تهران

10  - محور آموزش بيوفيزيك - شناسي زيست  پيام نور  16613  مركز استهبان - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوفيزيك - زيست شناسي  پيام نور  16614  مركز استهبان - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 بيوفيزيك - زيست شناسي  پيام نور  16615  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش بيوفيزيك - زيست شناسي  پيام نور  16616  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوفيزيك - زيست شناسي  خودگردان پرديس  16617  دانشگاه تربيت مدرس

 )6كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206

زيست فناوري ميكروبي 4 -   روزانه  16618  اصفهاندانشگاه 
فقط  - پذيرش با عنوان زيست فناوري بيوتكنولوژي 

 زن
 روزانه  16619  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زيست فنّاوري ميكروبي -  14

زيست فناوري ميكروبي 3 - روزانه  16620  دانشگاه تهران
ميكروبيزيست فناوري  7  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين روزانه  16621  دانشگاه تهران

زيست فناوري ميكروبي 4 - روزانه  16622  دانشگاه سمنان
زيست فناوري ميكروبي 3  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  16623  تهران - دانشگاه شاهد 

زيست فناوري ميكروبي 7 - روزانه  16624  دانشگاه شهركرد
شرايط در  - مولكولي پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي 

 روزانه  16625  دانشگاه صنعتي مالك اشتر زيست فنّاوري ميكروبي 7  - محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

ويژه  - پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي مولكولي 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -شاغلين نيروهاي مسلح 

 محل تحصيل تهران
 روزانه  16626  صنعتي مالك اشتردانشگاه  زيست فنّاوري ميكروبي 1  -

زيست فناوري ميكروبي 3 - روزانه  16627  دانشگاه فردوسي مشهد
- 15 زيست فناوري ميكروبي روزانه  16628  دانشگاه مراغه
- 17 زيست فناوري ميكروبي روزانه  16629  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

روزانه  16630  دانشگاه تهران زيست فناوري گرايش صنعت و محيط زيست 7  - نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
روزانه  16631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زيست فناوري گرايش صنعت و محيط زيست 8  - پذيرش با عنوان نانو زيست فناوري

گرايش )بيوتكنولوژي(پذيرش با عنوان زيست فناوري
 روزانه  16632  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست زيست 7  - صنعت و محيط زيست

زيست فناوري ميكروبي 3 - نوبت دوم  16633  دانشگاه اصفهان
فقط  - پذيرش با عنوان زيست فناوري بيوتكنولوژي 

 زن
 نوبت دوم  16634  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زيست فنّاوري ميكروبي -  3

زيست فناوري ميكروبي 7  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين نوبت دوم  16635  دانشگاه تهران
زيست فناوري ميكروبي 3 - نوبت دوم  16636  دانشگاه تهران

زيست فناوري ميكروبي 1  - پذيرش با عنوان نوبت دوم  16637  دانشگاه سمنان
زيست فناوري ميكروبي 3  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  16638  تهران - دانشگاه شاهد 

شرايط در  - پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي مولكولي 
 نوبت دوم  16639  دانشگاه صنعتي مالك اشتر زيست فنّاوري ميكروبي 7  - محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

زيست فناوري ميكروبي 2 - نوبت دوم  16640  دانشگاه فردوسي مشهد
زيست فناوري ميكروبي 5 - نوبت دوم  16641  دانشگاه مراغه
زيست فناوري ميكروبي 7 - نوبت دوم  16642  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

نوبت دوم  16643  دانشگاه تهران زيست فناوري گرايش صنعت و محيط زيست 7  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
10  - محور آموزش زيست فناوري ميكروبي پيام نور  16644  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 10 زيست فناوري ميكروبي پيام نور  16645  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 زيست فناوري ميكروبي غيرانتفاعي  16646  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي ميكروبي زيست فناوري ميكروبي غيرانتفاعي  16647  تبريز -ربع رشيدي غيرانتفاعي  مؤسسه
-)بيوتكنولوژي(پذيرش با عنوان زيست فناوري

 غيرانتفاعي  16648  ميمه -نور دانش غيرانتفاعي  مؤسسه زيست فنّاوري ميكروبي 20  - ميكروبي

 )7كد ضريب (مجموعه زيست شناسي  - 1206

  - 8 زيست فناوري دريا روزانه  16649  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 9 زيست فناوري دريا روزانه  16650  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 2 زيست فناوري دريا نوبت دوم  16651  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  زيست فناوري دريا خودگردان پرديس  16652  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
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  )1كد ضريب (مجموعه آمار  - 1207
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 11 رياضيآمار  روزانه  16653  دانشگاه اصفهان

11  - فقط زن آمار رياضي روزانه  16654  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
11  - فقط زن -محور  آموزش آمار رياضي روزانه  16655  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 12 آمار رياضي روزانه  16656  دانشگاه بيرجند
- 12 آمار رياضي روزانه  16657  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 14 آمار رياضي روزانه  16658  دانشگاه تبريز
- 8 آمار رياضي روزانه  16659  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 آمار رياضي روزانه  16660  دانشگاه تهران
- 15 آمار رياضي روزانه  16661  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 16 آمار رياضي روزانه  16662  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

8  - محل تحصيل تهران آمار رياضي روزانه  16663  دانشگاه خوارزمي
- 20 آمار رياضي روزانه  16664  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 20 آمار رياضي روزانه  16665  دانشگاه زنجان
- 15 آمار رياضي روزانه  16666  سمنان دانشگاه
- 8 آمار رياضي روزانه  16667  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 19 آمار رياضي روزانه  16668  دانشگاه شاهرود

14  - محور آموزش آمار رياضي روزانه  16669  دانشگاه شاهرود
- 10 آمار رياضي روزانه  16670  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 رياضي آمار روزانه  16671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 آمار رياضي روزانه  16672  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 16 آمار رياضي روزانه  16673  دانشگاه شيراز
- 6 آمار رياضي روزانه  16674  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 5 آمار رياضي روزانه  16675  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 آمار رياضي روزانه  16676  دانشگاه صنعتي بيرجند
- 5 آمار رياضي روزانه  16677  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 آمار رياضي روزانه  16678  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 آمار رياضي 8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  16679  )واحدشهرستان نور

- 5 آمار رياضي روزانه  16680  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 13 آمار رياضي روزانه  16681  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 آمار رياضي روزانه  16682  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 10 آمار رياضي روزانه  16683  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 13 آمار رياضي روزانه  16684  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 آمار رياضي روزانه  16685  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 16 آمار رياضي روزانه  16686  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 آمار رياضي روزانه  16687  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 14 آمار رياضي روزانه  16688  دانشگاه ياسوج
- 13 آمار رياضي روزانه  16689  دانشگاه يزد
- 8 آمار بيمه روزانه  16690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

بيمه ريزي  برنامهپذيرش با عنوان علوم محاسبات و 
 مؤسسهمحل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 عالي بيمه اكو آموزش
 روزانه  16691  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه  آمار بيمه 10  -

- 4 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16692  دانشگاه اصفهان
- 11 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16694  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 7 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16695  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 8 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16696  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 آمار اجتماعي و اقتصادي روزانه  16697  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 آمار رياضي نوبت دوم  16698  دانشگاه اصفهان
- 4 آمار رياضي نوبت دوم  16699  دانشگاه بيرجند
- 4 آمار رياضي نوبت دوم  16700  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 آمار رياضي نوبت دوم  16701  دانشگاه تبريز
- 6 آمار رياضي نوبت دوم  16702  دانشگاه تهران
- 6 آمار رياضي نوبت دوم  16703  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 آمار رياضي نوبت دوم  16704  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 10 آمار رياضي نوبت دوم  16705  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 آمار رياضي نوبت دوم  16706  دانشگاه سمنان
- 4 آمار رياضي نوبت دوم  16707  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

5  - محور آموزش آمار رياضي نوبت دوم  16708  دانشگاه شاهرود
- 7 آمار رياضي نوبت دوم  16709  دانشگاه شاهرود
- 4 آمار رياضي نوبت دوم  16710  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 آمار رياضي نوبت دوم  16711  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 آمار رياضي نوبت دوم  16712  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 آمار رياضي نوبت دوم  16713  دانشگاه صنعتي بيرجند
- 2 آمار رياضي نوبت دوم  16714  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

2  - محور آموزش آمار رياضي نوبت دوم  16715  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 آمار رياضي دومنوبت   16716  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 آمار رياضي 6 - 
 محل تحصيل واحد(تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  16717  )شهرستان نور

- 3 آمار رياضي نوبت دوم  16718  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 8 آمار رياضي نوبت دوم  16719  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 آمار رياضي نوبت دوم  16720  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 3 آمار رياضي نوبت دوم  16721  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 آمار رياضي نوبت دوم  16722  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 آمار رياضي نوبت دوم  16723  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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 )1كد ضريب ( آمارمجموعه  - 1207  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 آمار رياضي نوبت دوم  16724  دانشگاه ياسوج
- 7 آمار رياضي نوبت دوم  16725  دانشگاه يزد

بيمه ريزي  برنامهپذيرش با عنوان علوم محاسبات و 
 مؤسسهمحل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 عالي بيمه اكو آموزش
 نوبت دوم  16726  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار بيمه 10  -

- 2 آمار اجتماعي و اقتصادي نوبت دوم  16727  دانشگاه اصفهان
- 3 آمار اجتماعي و اقتصادي نوبت دوم  16728  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 8 آمار اجتماعي و اقتصادي نوبت دوم  16729  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 آمار اجتماعي و اقتصادي نوبت دوم  16730  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 آمار رياضي پيام نور  16731  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16732  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16733  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 10 آمار رياضي پيام نور  16734  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 آمار رياضي پيام نور  16735  مركز مشهد -خراسان رضوي  استاننور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16736  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16737  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 10 آمار رياضي پيام نور  16738  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 10 آمار رياضي پيام نور  16739  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16740  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش آمار رياضي پيام نور  16741  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 آمار رياضي پيام نور  16742  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 20 آمار رياضي غيرانتفاعي  16743  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - پذيرش با عنوان آمار آمار رياضي غيرانتفاعي  16744  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 آمار رياضي غيرانتفاعي  16745  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 آمار رياضي غيرانتفاعي  16746  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 آمار اجتماعي و اقتصادي غيرانتفاعي  16747  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 

12  - محور آموزش آمار رياضي مجازي دولتي  16748  دانشگاه تربيت مدرس
40  - محور آموزش آمار رياضي مجازي دولتي  16749  دانشگاه شاهرود
40  - محور آموزش آمار رياضي مجازي دولتي  16750  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 11 آمار رياضي خودگردان پرديس  16751  دانشگاه اصفهان
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار رياضي خودگردان پرديس  16752  دانشگاه شيراز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار رياضي خودگردان پرديس  16753  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
-  8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار رياضي خودگردان پرديس  16754  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار رياضي خودگردان پرديس  16755  رشت -دانشگاه گيالن 

- 2 آمار رياضي خودگردان پرديس  16756  دانشگاه ياسوج
بيمه ريزي  برنامهپذيرش با عنوان علوم محاسبات و 

خودگردان پرديس  16757  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار بيمه -  10 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  -
- 4 آمار اجتماعي و اقتصادي خودگردان پرديس  16758  دانشگاه اصفهان
- 3 آمار اجتماعي و اقتصادي خودگردان پرديس  16759  دانشگاه فردوسي مشهد

40  - محور آموزش آمار رياضي مجازي پيام نور  16760  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش آمار رياضي مجازي پيام نور  16761  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش آمار رياضي مجازي پيام نور  16762  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208
12  -  پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16763  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

- 16 رياضي محض روزانه  16764  دانشگاه اراك
20  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16765  دانشگاه اروميه

20  - جبر -عنوان رياضي محض پذيرش با  رياضي محض روزانه  16766  دانشگاه اروميه
13  - هندسه -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16767  دانشگاه اروميه

20  - زمينه توپولوژي رياضي محض روزانه  16768  دانشگاه اروميه
20  - زمينه مترويد رياضي محض روزانه  16769  دانشگاه اروميه

پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 روزانه  16770  دانشگاه اصفهان رياضي محض 4  - )توپولوژي(

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16771  دانشگاه اصفهان رياضي محض 1  - زمينه جابجايي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16772  دانشگاه اصفهان رياضي محض 3  - زمينه جبر لي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16773  دانشگاه اصفهان رياضي محض 2  - ها گروهزمينه نظريه 

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16774  دانشگاه اصفهان رياضي محض 2  - زمينه نظريه نمايش جبرها

در  -با عنوان رياضي محض گرايش آناليز پذيرش 
 روزانه  16775  دانشگاه اصفهان رياضي محض 4  - زمينه تابعي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16776  دانشگاه اصفهان رياضي محض 4  - زمينه هارمونيك

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 روزانه  16777  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رياضي محض 2  - فقط زن

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 روزانه  16778  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رياضي محض 2  - فقط زن -محور  آموزش

فقط  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16779  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه  رياضي محض 7  - زن

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16780  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رياضي محض 7  - فقط زن -محور  آموزش

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16781  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رياضي محض 5  - فقط زن -جابجايي 

فقط  -محور  آموزش -زمينه جبر زمينه جابجايي 
 روزانه  16782  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رياضي محض 5  - زن
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3  - فقط زن - تركيبات  - زمينه گراف  رياضي محض روزانه  16783  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
فقط زن -محور  آموزش - تركيبات  - زمينه گراف  -  3 رياضي محض روزانه  16784  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا

2  - فقط زن -زمينه نظريه گروهها  رياضي محض روزانه  16785  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
2  - فقط زن -محور  آموزش -زمينه نظريه گروهها  رياضي محض روزانه  16786  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

2  - عنوان رياضي محض گرايش جبرپذيرش با  رياضي محض روزانه  16787  دانشگاه ايالم
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16788  دانشگاه ايالم
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16789  دانشگاه ايالم

21  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16790  دانشگاه بجنورد
11  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16791  دانشگاه بجنورد
11  - هندسه -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16792  دانشگاه بجنورد

8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16793  دانشگاه بناب
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16794  دانشگاه بناب
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16795  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

7  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16796  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16797  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16798  دانشگاه بيرجند
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز محضرياضي  روزانه  16799  دانشگاه بيرجند
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 روزانه  16800  دانشگاه بيرجند رياضي محض 6  - جبر جابجايي و گرافهاي جبري

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16801  دانشگاه بيرجند رياضي محض 8  - ها گروهنظريه 

9  - هندسه -عنوان رياضي محض پذيرش با  رياضي محض روزانه  16802  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
13  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16803  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

13  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16804  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
13  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16805  دانشگاه تبريز

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16806  دانشگاه تبريز
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

 روزانه  16807  دانشگاه تبريز رياضي محض 5  - جبر جابجاييزمينه 

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16808  دانشگاه تبريز رياضي محض 3  - جبر لي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16809  دانشگاه تبريز رياضي محض 5  - منطق رياضي

زمينه  -رياضي محض گرايش جبر  پذيرش با عنوان
 روزانه  16810  دانشگاه تبريز رياضي محض 7  - نظريه گروهها

3  - آناليز-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16811 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 3 رياضي محض روزانه  16812  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  16813  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 3  - و پرورش آموزش

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16814  دانشگاه تربيت مدرس
6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16815  دانشگاه تربيت مدرس

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16816  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض 3  - جبر غير حابجايي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16817  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض 4  - منطق

زمينه  -عنوان رياضي محض گرايش جبر پذيرش با 
 روزانه  16818  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض 3  - نظريه گروهها

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16819  دانشگاه تفرش
- 11 رياضي محض روزانه  16820  دانشگاه تهران

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16821  دانشگاه جهرم
15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16822  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16823  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
15  - گرايش آناليزپذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16824  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16825  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 10  - زمينه توپولوژي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16826  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 15  - نظريه گراف و تركيبات جبري

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16827  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
6  - آناليز-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16828  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

 -محض گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي 
 روزانه  16829  دانشگاه خوارزمي رياضي محض 30  - محل تحصيل تهران

نظريه (پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16830  دانشگاه خوارزمي رياضي محض 12  - محل تحصيل تهران - )گروهها

پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16831  دانشگاه خوارزمي رياضي محض 20  - محل تحصيل تهران -) جابجايي(

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16832  دانشگاه دامغان رياضي محض 12  - ها و نظريه تقريب پايان نامه در زمينه موجك

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
پايان نامه در زمينه توپولوژي و نظريه معادالت 

 ديفرانسيل
 روزانه  16833  دانشگاه دامغان رياضي محض 10  -

پايان  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16834  دانشگاه دامغان رياضي محض 8  - نامه در زمينه جبر محاسباتي

پايان  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16835  دانشگاه دامغان محضرياضي  10  - ها گروهنامه در زمينه جبر و نظريه 

پايان  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16836  دانشگاه دامغان رياضي محض 16  - نامه در زمينه منطق، تركيبيات و كد ورمز

13  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16837  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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22  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16838  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 روزانه  16839  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي محض 3  - كدگذاري

13  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16840  دانشگاه زنجان
11  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16841  دانشگاه زنجان

15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16842  دانشگاه زنجان
6  - زمينه نظريه اعداد رياضي محض روزانه  16843  دانشگاه زنجان

10  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي محض روزانه  16844  دانشگاه زنجان
5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16845  دانشگاه سمنان
20  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16846  دانشگاه سمنان
17  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16847  دانشگاه سمنان

8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16848  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16849  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16850  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 -رياضي محض گرايش هندسه پذيرش با عنوان 
 روزانه  16851  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 3  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16852  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16853  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 6  - انتهاي دفترچهشرايط در 

13  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16854  دانشگاه شاهرود
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 

 روزانه  16855  دانشگاه شاهرود رياضي محض 11  - محور آموزش

5  - رياضي محض گرايش هندسهپذيرش با عنوان  رياضي محض روزانه  16856  دانشگاه شاهرود
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 روزانه  16857  دانشگاه شاهرود رياضي محض 5  - محور آموزش

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16858  دانشگاه شاهرود رياضي محض 5  - نظريه حلقه و مدول

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 4نفر، نظريه حلقه و مدول 3جبرجابجايي هاي زمينه

 محور آموزش - نفر  3نفر و نظريه گروه 
 روزانه  16859  دانشگاه شاهرود رياضي محض 10  -

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16860  شاهروددانشگاه  رياضي محض 4  - جبر جابجايي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16861  دانشگاه شاهرود رياضي محض 3  - نظريه گروه

12  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16862  دانشگاه شهركرد
7  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16863  شهركرد دانشگاه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16864  دانشگاه شهركرد رياضي محض 7  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16865  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
12  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16866  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
17  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16867  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
12  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - آناليز پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش رياضي محض روزانه  16869  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - جبر - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض روزانه  16871  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
7  - آناليز - با عنوان رياضي محض گرايش پذيرش  رياضي محض روزانه  16872  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

هندسه  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش 
 روزانه  16873  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض 9  - )توپولوژي(

8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16874  تبريز - شهيد مدني آذربايجان دانشگاه 
6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16875  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

16  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16876  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
زمينه  -عنوان رياضي محض گرايش جبر پذيرش با 
 روزانه  16877  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض 6  - تركيبياتي

8  - زمينه تركيبيات رياضي محض روزانه  16878  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
9  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي محض روزانه  16879  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

15  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16880  دانشگاه شيراز
15  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16881  دانشگاه شيراز

10  - پذيرش با عنوان رياض محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16882  دانشگاه صنعتي اراك
16  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16883  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16884  دانشگاه صنعتي اصفهان
11  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16885  دانشگاه صنعتي اصفهان

2  - زمينه منطق رياضي محض روزانه  16886  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 27 رياضي محض روزانه  16887  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

13  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16888  دانشگاه صنعتي بابل
9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16889  دانشگاه صنعتي بابل
11  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16890  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16891  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
8  - عنوان رياضي محض گرايش آناليز پذيرش با رياضي محض روزانه  16892  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16893  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 8  - تخصصي حلقه و ميدان

زمينه  -محض گرايش جبر پذيرش با عنوان رياضي 
 روزانه  16894  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 4  - تخصصي تركيبات و نظريه گراف

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16895  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 6  - ها گروهتخصصي نظريه 

8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16896  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
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15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16897  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 22 رياضي محض روزانه  16898  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

6  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16899  دانشگاه صنعتي شيراز
 رياضي محض 8  - محض گرايش هندسهپذيرش با عنوان رياضي 

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه  16900  )واحدشهرستان نور

 رياضي محض 8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  16901  )واحدشهرستان نور

 رياضي محض 10  - گرايش آناليزپذيرش با عنوان رياضي محض 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  16902  )واحدشهرستان نور

9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16903  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16904  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

3  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16905  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16906  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 

زمينه  -با عنوان رياضي محض گرايش جبر پذيرش 
 روزانه  16907  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض 10  - نظريه گروهها

زمينه  - هندسه  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 روزانه  16908  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 4  - ديناميكيي ها سيستم

 -آناليز پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش 
 روزانه  16909  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 7  - زمينه تابعي

زمينه  -هندسه  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 روزانه  16910  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 4  - توپولوژي جبري

6  - زمينه گراف و تركيبات جبري رياضي محض روزانه  16911  دانشگاه فردوسي مشهد
4  - ها گروهزمينه نظريه  رياضي محض روزانه  16912  دانشگاه فردوسي مشهد

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16913  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 5  - زمينه هارمونيك

فقط مرد -آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض  -  11 رياضي محض روزانه  16914  دانشگاه قم
10  - فقط زن - جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16915  دانشگاه قم
5  - فقط زن -هندسه -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16916  دانشگاه قم

3  - فقط مرد -ديناميكي ي ها سيستمزمينه  رياضي محض روزانه  16917  دانشگاه قم
 -محض گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي 

 روزانه  16918  دانشگاه كاشان رياضي محض 3  - زمينه توپولوژي و جبرهاي توپولوژيك

 -گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 روزانه  16919  دانشگاه كاشان رياضي محض 6  - كد-گروه-زمينه گراف

 -گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 روزانه  16920  دانشگاه كاشان رياضي محض 6  - زمينه نظريه حلقه و مدول

 -گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض 
هاي  زمينه نظريه معادالت ديفرانسيل و دستگاه

 ديناميكي
 روزانه  16921  دانشگاه كاشان رياضي محض 4  -

 -گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 روزانه  16922  دانشگاه كاشان رياضي محض 7  - زمينه آناليز تابعي

20  - زمينه توپولوژي رياضي محض روزانه  16923  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 14 رياضي محض روزانه  16924  گرگان -دانشگاه گلستان 

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16925  دانشگاه گنبد
9  - جبرپذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض روزانه  16926  رشت -دانشگاه گيالن 

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16927  رشت -دانشگاه گيالن 
پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 روزانه  16928  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض 8  - )توپولوژي(

4  - ديفرانسيلزمينه معادالت  رياضي محض روزانه  16929  رشت -دانشگاه گيالن 
1  - زمينه نظريه احتمال رياضي محض روزانه  16930  رشت -دانشگاه گيالن 

4  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16931  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
4  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  محضرياضي  روزانه  16932  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

14  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16933  بابلسر - دانشگاه مازندران 
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16934  بابلسر - دانشگاه مازندران 

3  - زمينه نظريه جبري گراف رياضي محض روزانه  16935  بابلسر - دانشگاه مازندران 
2  - زمينه تركيبات گراف رياضي محض روزانه  16936  بابلسر - دانشگاه مازندران 
4  - زمينه حلقه و مدول رياضي محض روزانه  16937  بابلسر - دانشگاه مازندران 

17  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16938  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 
7  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16939  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16940  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
15  - آناليزپذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض روزانه  16941  دانشگاه مراغه

15  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16942  دانشگاه مراغه
10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16943  دانشگاه مراغه
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه محضرياضي  روزانه  16944  دانشگاه مالير

8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16945  دانشگاه مالير
18  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16946  دانشگاه مالير
10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16947  نيشابوردانشگاه 
20  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16948  ايرانشهر - دانشگاه واليت 

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض روزانه  16949  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
20  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16950  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16951  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 روزانه  16952  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي محض 3  - زمينه ديناميكي

3  - هندسه-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16953  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
8  - جبر-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16954  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
10  - آناليز-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض روزانه  16955  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

3  - زمينه سيستم ديناميكي رياضي محض روزانه  16956  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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20  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16957  دانشگاه ياسوج
15  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض روزانه  16958  دانشگاه ياسوج
)توپولوژي(هندسه -پذيرش با عنوان رياضي محض  -  8 رياضي محض روزانه  16959  دانشگاه ياسوج

رياضي محض گرايش پذيرش با عنوان 
 روزانه  16960  دانشگاه يزد رياضي محض 8  - )توپولوژي(هندسه

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض روزانه  16961  دانشگاه يزد
12  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16962  دانشگاه يزد

 -گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي محض 
 روزانه  16963  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض 4  - زمينه تابعي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16964  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض 6  - تخصصي رمز نگاري

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 روزانه  16965  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض 6  - گراف تخصصي

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16966  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض 8  - زمينه مالي

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 روزانه  16967  رياضي و كامپيوتر خوانساردانشكده  رياضي محض 4  - زمينه هارمونيك

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض روزانه  16968  عالي بم آموزشمجتمع 
هاي  پذيرش با عنوان رياضي محض در گرايش

گراف و تركيبات،  هاي زمينه - هندسه، جبر، آناليز 
 كد و رمز و نظريه تقريب

 روزانه  16969  زنجان -تحصيالت تكميلي در علوم پايه مركز  رياضي محض 44  -

- 8 رياضي كاربردي روزانه  16970  دانشگاه اراك
20  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي روزانه  16971  دانشگاه اروميه

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  16972  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي 1  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  16973  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي 3  - در عمليات

16  - فقط زن رياضي كاربردي روزانه  16974  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
16  - فقط زن -محور  آموزش رياضي كاربردي روزانه  16975  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  16976  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي 5  - عددي

تحقيق در  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 روزانه  16977  دانشگاه بجنورد رياضي كاربردي 16  - عمليات

- 9 رياضي كاربردي روزانه  16978  دانشگاه بناب
- 4 رياضي كاربردي روزانه  16979  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  16980  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي 5  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  16981  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي 8  - در عمليات

14  - آناليز عددي-پذيرش با عنوان رياضي كاربردي رياضي كاربردي روزانه  16982  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 روزانه  16983  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 4  - در عمليات

گرايش آناليز  -عنوان رياضي كاربردي پذيرش با 
 روزانه  16984  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 7  - زمينه حل عددي معادالت ديفرانسيل -عددي 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
زمينه معادالت ديفرانسيل با مشتقات  -عددي 

 جزيي و كاربردهاي آن
 روزانه  16985  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 5  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  16986  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 4  - زمينه حل عددي معادالت انتگرال -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  16987  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 2  - ي عددي درجبر خطيها روشزمينه  -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  16988  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 2  - زمينه رياضيات مالي -عددي 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  16989  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 2  - ديناميكيي ها سيستمزمينه  -عددي 

گرايش آناليز -عنوان رياضي كاربردي پذيرش با 
زمينه معادالت ديفرانسيل معمولي و  -عددي 

 كاربردهاي آن
 روزانه  16990  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 2  -

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  16991  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 4  - زمينه موجك و پردازش تصوير -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  16992 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي 6  - عددي

- 2 رياضي كاربردي روزانه  16993  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 

 روزانه  16994  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي 2  - و پرورش آموزش

- 9 رياضي كاربردي روزانه  16995  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 روزانه  16996  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي 5  - زمينه زيست رياضي -عددي 

- 5 رياضي كاربردي روزانه  16997  دانشگاه تفرش
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 روزانه  16998  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 5  - عددي

- 3 رياضي كاربردي روزانه  16999  دانشگاه تهران
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  رياضي كاربردي روزانه  17000  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش رياضي 
 روزانه  17001  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 10  - فيزيك

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17002  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 12  - عددي
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پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17003  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 8  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17004  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 10  - زمينه حل عددي معادالت -عددي 

7  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي روزانه  17005  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
رياضي كاربردي گرايش آناليز  پذيرش با عنوان

 روزانه  17006  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي 4  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17007  دانشگاه خوارزمي رياضي كاربردي 10  - محل تحصيل تهران -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17008  دانشگاه خوارزمي رياضي كاربردي 8  - محل تحصيل تهران -در عمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17009  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 12  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17010  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 8  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
پايان نامه در زمينه كنترل و بهينه  -در عمليات 

 سازي
 روزانه  17011  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 10  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
هاي آماري و  پايان نامه در زمينه مدل -در عمليات 

 فرآيندهاي تصادفي
 روزانه  17012  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 7  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17013  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي 5  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17014  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي 8  - عددي

- 12 رياضي كاربردي روزانه  17015  دانشگاه زنجان
21  - زمينه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي روزانه  17016  دانشگاه زنجان

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17017  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 8  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17018  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 10  - عملياتدر 

3  - زمينه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي روزانه  17019  دانشگاه سمنان
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش رياضي 

 روزانه  17020  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي 9  - فيزيك

كاربردي گرايش آناليز  پذيرش با عنوان رياضي
 روزانه  17021  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي 3  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17022  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي 16  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي باگرايش تحقيق 
 روزانه  17023  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -درعمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي باگرايش 
 روزانه  17024  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه -آناليزعددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17025  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 16  - عمليات در

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17026  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 6  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17027  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 6  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17028  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 13  - محور آموزش -در عمليات 

9  - محور آموزش -زمينه گراف و تركيبيات  رياضي كاربردي روزانه  17029  دانشگاه شاهرود
10  - زمينه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي روزانه  17030  دانشگاه شاهرود

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17031  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي 5  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17032  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي 3  - محور آموزش -عددي 

 - كامپيوتري  هاي شبكهزمينه كدگذاري، گراف و 
 روزانه  17033  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي 5  - محور آموزش

7  - كامپيوتري هاي شبكهزمينه كدگذاري، گراف و  رياضي كاربردي روزانه  17034  دانشگاه شهركرد
4  - زمينه معادالت ديفرانسيل و كنترل بهين رياضي كاربردي روزانه  17035  دانشگاه شهركرد

 آموزش -زمينه معادالت ديفرانسيل و كنترل بهين 
 روزانه  17036  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي 2  - محور

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17037  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 7  - محور آموزش -عددي 

 پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق
 روزانه  17038  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 4  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17039  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 8  - عددي

- 10 رياضي كاربردي روزانه  17040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
تحقيق  -رياضي كاربردي گرايش پذيرش با عنوان 

 روزانه  17041  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي 3  - درعمليات

 -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش 
 روزانه  17042  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي 2  - آناليزعددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
تحليل  -بهينه سازي  هاي زمينه -در عمليات 
 ها پوششي داده

 روزانه  17043  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 10  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 -معادالت  - پردازش تصوير  هاي زمينه -عددي 

 رياضيات مالي
 روزانه  17044  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 10  -
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تحقيق در  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  17045  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي 5  - عمليات

3  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي روزانه  17046  دانشگاه شيراز
- 3 رياضي كاربردي روزانه  17047  دانشگاه شيراز

2  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي كاربردي روزانه  17048  دانشگاه شيراز
- 12 رياضي كاربردي روزانه  17049  دانشگاه صنعتي اروميه

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17050  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 6  - عددي

7  - زمينه نظريه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي روزانه  17051  دانشگاه صنعتي اصفهان
3  - زمينه بهينه سازي رياضي كاربردي روزانه  17052  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - زمينه دستگاههاي ديناميكي رياضي كاربردي روزانه  17053  دانشگاه صنعتي اصفهان
5  - زمينه كدگذاري و رمزنگاري رياضي كاربردي روزانه  17054  دانشگاه صنعتي اصفهان

- 9 رياضي كاربردي روزانه  17055  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 روزانه  17056  دانشگاه صنعتي بابل رياضي كاربردي 5  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17057  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 5  - در عمليات

گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  17058  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 13  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17059  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17060  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي 10  - عددي

12  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي كاربردي روزانه  17061  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 7 رياضي كاربردي روزانه  17062  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

تحقيق در  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 روزانه  17063  دانشگاه صنعتي شيراز كاربرديرياضي  9  - عمليات

2  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي روزانه  17064  دانشگاه صنعتي شيراز
3  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي كاربردي روزانه  17065  دانشگاه صنعتي شيراز

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17066  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي 8  - عددي

 رياضي كاربردي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه - پذيرش با عنوان رمز 
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  17067  )اصفهان

ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  - پذيرش با عنوان رمز 
 رياضي كاربردي 1  - شرايط در انتهاي دفترچه -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  17068  )اصفهان

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17069  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي 12  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 كاربرديرياضي  8  - عددي

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه  17070  )واحدشهرستان نور

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 رياضي كاربردي 8  - در عمليات

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه  17071  )واحدشهرستان نور

گرايش تحقيق پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 روزانه  17072  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي كاربردي 6  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17073  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي 3  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17074  دانشگاه فردوسي مشهد كاربرديرياضي  5  - عددي

5  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي روزانه  17075  دانشگاه فردوسي مشهد
1  - زمينه نظريه گراف رياضي كاربردي روزانه  17076  دانشگاه فردوسي مشهد

تحقيق در -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 روزانه  17077  دانشگاه قم كاربرديرياضي  5  - فقط مرد -عمليات 

 - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 روزانه  17078  دانشگاه قم رياضي كاربردي 5  - فقط زن

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17079  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي 15  - عددي

آناليز پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش 
 روزانه  17080  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضي كاربردي 11  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17081  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 9  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17082  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 12  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17083  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 6  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17084  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 6  - محور آموزش -در عمليات 

2  - محور آموزش رياضي كاربردي روزانه  17085  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 رياضي كاربردي روزانه  17086  رشت -دانشگاه گيالن 

7  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي روزانه  17087  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 رياضي كاربردي روزانه  17088  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

رياضي كاربردي گرايش تحقيق  پذيرش با عنوان
 روزانه  17089  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 3  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17090  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 18  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش رياضي 
 روزانه  17091  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 6  - فيزيك

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17092  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي 7  - عددي
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پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17093  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي 15  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17094  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي 10  - زمينه معادالت ديفرانسيل -عددي 

15  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي روزانه  17095  دانشگاه مالير
- 16 رياضي كاربردي روزانه  17096  قوچان -نوين هاي  فناوريدانشگاه مهندسي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17097  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي 6  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17098  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي كاربردي 8  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 روزانه  17099  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي كاربردي 3  - در عمليات

8  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي روزانه  17100  دانشگاه ياسوج
- 11 رياضي كاربردي روزانه  17101  دانشگاه يزد

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 روزانه  17102  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  رياضي كاربردي 12  - عددي

- 2 رياضي آموزش روزانه  17103  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 

 روزانه  17104  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي آموزش 2  - و پرورش آموزش

- 5 رياضي آموزش روزانه  17105  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
4  - محور آموزش رياضي آموزش روزانه  17106  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

- 5 رياضي آموزش روزانه  17107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 3 رياضي آموزش روزانه  17108  دانشگاه فردوسي مشهد
- 12 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17109  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

10  - محل تحصيل تهران رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17110  دانشگاه خوارزمي
- 3 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17111  دانشگاه سمنان

5  - محور آموزش رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17112  دانشگاه شاهرود
- 7 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17113  شاهروددانشگاه 
- 10 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17114  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17115  دانشگاه يزد
- 9 رياضي گرايش رياضيات مالي روزانه  17116  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- 9 روزانه  17117  دانشگاه بجنورد گرايش ساختارهاي جبرمنطقيمحاسبات نرم 
- 7 روزانه  17118  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبرمنطقي
- 10 روزانه  17119  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبرمنطقي
- 5 روزانه  17120  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  جبرمنطقيمحاسبات نرم گرايش ساختارهاي 

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17121  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 5 رياضي محض نوبت دوم  17122  دانشگاه اراك

پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 نوبت دوم  17123  دانشگاه اصفهان محض رياضي 2  - )توپولوژي(

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17124  دانشگاه اصفهان رياضي محض 3  - زمينه تابعي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17125  دانشگاه اصفهان رياضي محض 3  - زمينه جبر لي

در  -محض گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي 
 نوبت دوم  17126  دانشگاه اصفهان رياضي محض 3  - زمينه هارمونيك

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17127  دانشگاه اصفهان رياضي محض 1  - زمينه جابجايي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17128  دانشگاه اصفهان رياضي محض 2  - ها گروهزمينه نظريه 

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17129  دانشگاه اصفهان رياضي محض 2  - زمينه نظريه نمايش جبرها

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17130  دانشگاه ايالم
2  - هندسهپذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض نوبت دوم  17131  دانشگاه ايالم

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17132  دانشگاه ايالم
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17133  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

5  - پذيرش با عنوان گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17134  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4  - پذيرش با عنوان گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17135  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17136  دانشگاه بيرجند
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17137  دانشگاه بيرجند

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17138  دانشگاه بيرجند رياضي محض 4  - ها گروهنظريه 

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 دومنوبت   17139  دانشگاه بيرجند رياضي محض 2  - جبر جابجايي و گرافهاي جبري

3  - هندسه -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17140  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
5  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17141  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
5  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17142  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17143  دانشگاه تبريز
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17144  دانشگاه تبريز

زمينه  -گرايش جبر  پذيرش با عنوان رياضي محض
 نوبت دوم  17145  دانشگاه تبريز رياضي محض 4  - جبر جابجايي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17146  دانشگاه تبريز رياضي محض 2  - جبر لي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17147  دانشگاه تبريز رياضي محض 3  - منطق رياضي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17148  دانشگاه تبريز رياضي محض 5  - نظريه گروهها
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1  - آناليز-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض نوبت دوم  17149 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 3 رياضي محض نوبت دوم  17150  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 11 رياضي محض نوبت دوم  17151  دانشگاه تهران

4  - با عنوان رياضي محض گرايش هندسه پذيرش رياضي محض نوبت دوم  17152  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17153  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17154  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم 

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17155  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 4  - زمينه توپولوژي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17156  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 5  - نظريه گراف و تركيبات جبري

4  - جبر-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض نوبت دوم  17157  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
3  - گرايش آناليز-پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض نوبت دوم  17158  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

پايان  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17159  دانشگاه دامغان رياضي محض 2  - ها گروهنامه در زمينه جبر و نظريه 

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17160  دانشگاه دامغان رياضي محض 4  - ها و نظريه تقريب پايان نامه در زمينه موجك

 -با عنوان رياضي محض گرايش هندسه پذيرش 
پايان نامه در زمينه توپولوژي و نظريه معادالت 

 ديفرانسيل
 نوبت دوم  17161  دانشگاه دامغان رياضي محض 3  -

پايان  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17162  دانشگاه دامغان رياضي محض 2  - نامه در زمينه جبر محاسباتي

پايان  -عنوان رياضي محض گرايش جبر  پذيرش با
 نوبت دوم  17163  دانشگاه دامغان رياضي محض 4  - نامه در زمينه منطق،تركيبيات و كد و رمز

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17164  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز محضرياضي  نوبت دوم  17165  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 نوبت دوم  17166  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي محض 1  - كدگذاري

5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17167  دانشگاه سمنان
5  - گرايش آناليزپذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17168  دانشگاه سمنان

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17169  دانشگاه سمنان
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17170  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

5  - رياضي محض گرايش آناليزپذيرش با عنوان  رياضي محض نوبت دوم  17171  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17172  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط  - پذيرش با عنوان رياضي گرايش هندسه 
 نوبت دوم  17173  تهران - دانشگاه شاهد  محضرياضي  3  - در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17174  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17175  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17176  دانشگاه شاهرود رياضي محض 3  - محور آموزش

5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17177  دانشگاه شاهرود
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 نوبت دوم  17178  دانشگاه شاهرود رياضي محض 3  - محور آموزش

3  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17179  دانشگاه شاهرود
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 نوبت دوم  17180  دانشگاه شاهرود رياضي محض 1  - جبر جابجايي

در  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 1نفر، نظريه حلقه و مدول 1جبرجابجايي هاي زمينه

 محور آموزش - نفر  1نفر و نظريه گروه 
 نوبت دوم  17181  دانشگاه شاهرود رياضي محض 3  -

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17182  دانشگاه شاهرود رياضي محض 1  - نظريه حلقه و مدول

زمينه  -محض گرايش جبر پذيرش با عنوان رياضي 
 نوبت دوم  17183  دانشگاه شاهرود رياضي محض 1  - نظريه گروه

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17184  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17185  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17186  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17187  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر محضرياضي  نوبت دوم  17188  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17189  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 نوبت دوم  17190  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض 2  - تركيبياتي

2  - زمينه تركيبيات رياضي محض نوبت دوم  17191  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
2  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي محض نوبت دوم  17192  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17193  اصفهاندانشگاه صنعتي 
3  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17194  دانشگاه صنعتي اصفهان

- 13 رياضي محض نوبت دوم  17195  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض دومنوبت   17196  دانشگاه صنعتي بابل

3  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17197  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17198  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 نوبت دوم  17199  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 2  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17200  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 4  - محور آموزش

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17201  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 3  - ها گروهتخصصي نظريه 
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زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17202  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 2  - تخصصي تركيبات و نظريه گراف

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17203  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 2  - محور آموزش -تخصصي تركيبات و نظريه گراف 

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17204  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 4  - تخصصي حلقه و ميدان

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17205  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 3  - محور آموزش - ها گروهتخصصي نظريه 

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17206  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي محض 4  - محور آموزش -تخصصي حلقه و ميدان 

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17207  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
7  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17208  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

- 4 رياضي محض نوبت دوم  17209  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17210  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17211  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17212  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 رياضي محض 5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم  17213  )واحدشهرستان نور

 رياضي محض 2  - عنوان رياضي محض گرايش هندسهپذيرش با 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  17214  )واحدشهرستان نور

 رياضي محض 5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  17215  )واحدشهرستان نور

5  - عنوان رياضي محض گرايش آناليزپذيرش با  رياضي محض نوبت دوم  17216  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 نوبت دوم  17217  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض 5  - نظريه گروهها

3  - زمينه نظريه گروهها رياضي محض نوبت دوم  17218  دانشگاه فردوسي مشهد
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 

 نوبت دوم  17219  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 5  - زمينه تابعي

زمينه  - هندسه  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 نوبت دوم  17220  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 2  - توپولوژي جبري

 -عنوان رياضي محض گرايش آناليز پذيرش با 
 نوبت دوم  17221  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 3  - زمينه هارمونيك

زمينه  - هندسه  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 نوبت دوم  17222  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 2  - ديناميكيي ها سيستم

زمينه گراف و  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 نوبت دوم  17223  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض 4  - جبريتركيبات 

 -گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 نوبت دوم  17224  دانشگاه كاشان رياضي محض 1  - زمينه توپولوژي و جبرهاي توپولوژيك

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17225  كاشاندانشگاه  رياضي محض 3  - زمينه آناليز تابعي

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17226  دانشگاه كاشان رياضي محض 3  - كد-گروه-گراف

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 نوبت دوم  17227  دانشگاه كاشان رياضي محض 3  - نظريه حلقه و مدول

 -گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي محض 
هاي  زمينه نظريه معادالت ديفرانسيل و دستگاه

 ديناميكي
 نوبت دوم  17228  دانشگاه كاشان رياضي محض 2  -

- 8 رياضي محض نوبت دوم  17229  گرگان -دانشگاه گلستان 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17230  رشت -دانشگاه گيالن 

1  - با عنوان رياضي محض گرايش آناليزپذيرش  رياضي محض نوبت دوم  17231  رشت -دانشگاه گيالن 
پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 نوبت دوم  17232  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض 1  - )توپولوژي(

1  - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي محض نوبت دوم  17233  رشت -دانشگاه گيالن 
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17234  بابلسر - دانشگاه مازندران 
4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17235  بابلسر - دانشگاه مازندران 

1  - زمينه نظريه جبري گراف رياضي محض نوبت دوم  17236  بابلسر - دانشگاه مازندران 
1  - زمينه تركيبات گراف رياضي محض نوبت دوم  17237  بابلسر - دانشگاه مازندران 
1  - زمينه حلقه و مدول رياضي محض نوبت دوم  17238  بابلسر - دانشگاه مازندران 

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17239  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17240  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

9  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17241  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17242  مراغهدانشگاه 
6  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17243  دانشگاه مراغه

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17244  دانشگاه مراغه
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17245  دانشگاه مالير
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17246  دانشگاه مالير
2  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17247  دانشگاه مالير

5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17248  دانشگاه نيشابور
5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17249  ايرانشهر - دانشگاه واليت 

1  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه رياضي محض نوبت دوم  17250  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
3  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض نوبت دوم  17251  رفسنجان -) عج(عصردانشگاه ولي 

4  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17252  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 نوبت دوم  17253  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي محض 1  - زمينه ديناميكي

1  - هندسه -عنوان رياضي محضپذيرش با  رياضي محض نوبت دوم  17254  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
5  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض نوبت دوم  17255  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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4  - جبر_پذيرش با عنوان رياضي رياضي محض نوبت دوم  17256  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
1  - زمينه سيستم ديناميكي رياضي محض نوبت دوم  17257  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

هندسه  -عنوان رياضي محض پذيرش با 
 نوبت دوم  17258  دانشگاه ياسوج رياضي محض 2  - )توپولوژي(

2  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17259  دانشگاه ياسوج
2  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض نوبت دوم  17260  دانشگاه ياسوج
6  - گرايش جبر پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض نوبت دوم  17261  دانشگاه يزد

5  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض نوبت دوم  17262  دانشگاه يزد
پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش 

 نوبت دوم  17263  دانشگاه يزد رياضي محض 4  - )توپولوژي(هندسه

- 4 رياضي كاربردي نوبت دوم  17264  دانشگاه اراك
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17265  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي 3  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17266  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي 1  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17267  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي 4  - عددي

- 2 رياضي كاربردي نوبت دوم  17268  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 نوبت دوم  17269  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي 1  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17270  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي 2  - عملياتدر 

6  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي نوبت دوم  17271  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17272  تبريزدانشگاه  رياضي كاربردي 2  - در عمليات

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
زمينه معادالت ديفرانسيل با مشتقات  -عددي 

 جزيي و كاربردهاي آن
 نوبت دوم  17273  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 4  -

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17274  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 3  - زمينه موجك و پردازش تصوير -عددي 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17275  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 2  - زمينه حل عددي معادالت انتگرال -عددي 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17276  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 4  - زمينه حل عددي معادالت ديفرانسيل -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17277  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1  - ي عددي درجبر خطيها روشزمينه  -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17278  دانشگاه تبريز كاربرديرياضي  1  - زمينه رياضيات مالي -عددي 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 نوبت دوم  17279  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1  - ديناميكيي ها سيستمزمينه  -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
زمينه معادالت ديفرانسيل معمولي و  -عددي 

 آنكاربردهاي 
 نوبت دوم  17280  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17281 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي 1  - عددي

- 2 رياضي كاربردي نوبت دوم  17282  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 8 رياضي كاربردي نوبت دوم  17283  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 رياضي كاربردي نوبت دوم  17284  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش رياضي 
 نوبت دوم  17285  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 4  - فيزيك

 پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز
 نوبت دوم  17286  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 5  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17287  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 3  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17288  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 4  - زمينه حل عددي معادالت -عددي 

3  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي نوبت دوم  17289  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 دومنوبت   17290  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي 2  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17291  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 3  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17292  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 2  - در عمليات

پايان  -پذيرش با عنوان گرايش تحقيق در عمليات 
 نوبت دوم  17293  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 2  - زمينه كنترل و بهينه سازينامه در 

پايان  -پذيرش با عنوان گرايش تحقيق در عمليات 
هاي آماري و فرآيندهاي تصادفي نامه در زمينه مدل  نوبت دوم  17294  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي 2  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17295  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي 1  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17296  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي 2  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17297  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 3  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17298  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 3  - در عمليات

1  - زمينه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي نوبت دوم  17299  دانشگاه سمنان
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17300  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي 4  - در عمليات
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رياضي پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش 
 نوبت دوم  17301  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي 3  - فيزيك

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي باگرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17302  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -درعمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي باگرايش 
 نوبت دوم  17303  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه -آناليزعددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش گراف و 
 نوبت دوم  17304  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 3  - محور آموزش -تركيبات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گراش آناليز 
 نوبت دوم  17305  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 2  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17306  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 4  - محور آموزش -در عمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17307  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 6  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17308  دانشگاه شاهرود رياضي كاربردي 3  - عددي

3  - زمينه گراف و تركيبيات رياضي كاربردي نوبت دوم  17309  دانشگاه شاهرود
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 نوبت دوم  17310  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كاربرديرياضي  3  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17311  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 4  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17312  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 2  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
تحليل  -بهينه سازي  هاي زمينه -در عمليات 
 ها پوششي داده

 نوبت دوم  17313  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 2  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 -معادالت  - پردازش تصوير  هاي زمينه -عددي 

 رياضيات مالي
 نوبت دوم  17314  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 2  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17315  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 3  - عددي

4  - زمينه دستگاههاي ديناميكي رياضي كاربردي نوبت دوم  17316  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمينه كد  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 

 نوبت دوم  17317  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 2  - گذاري و رمزنگاري

- 4 رياضي كاربردي نوبت دوم  17318  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17319  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 2  - محور آموزش -در عمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17320  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 7  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17321  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 2  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17322  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  رياضي كاربردي 6  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17323  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي 4  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17324  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي 5  - عددي

5  - معادالت ديفرانسيلزمينه  رياضي كاربردي نوبت دوم  17325  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 3 رياضي كاربردي نوبت دوم  17326  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17327  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي 3  - عددي

 رياضي كاربردي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه - رمز پذيرش با عنوان 
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  17328  )اصفهان

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17329  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي 6  - عددي

كاربردي گرايش تحقيق پذيرش با عنوان رياضي 
 رياضي كاربردي 6  - در عمليات

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم  17330  )واحدشهرستان نور

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 رياضي كاربردي 6  - عددي

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم  17331  )واحدشهرستان نور

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17332  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي كاربردي 3  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17333  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي 2  - در عمليات

رياضي كاربردي گرايش آناليز پذيرش با عنوان 
 نوبت دوم  17334  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي 3  - عددي

4  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي نوبت دوم  17335  دانشگاه فردوسي مشهد
1  - زمينه نظريه گراف رياضي كاربردي نوبت دوم  17336  دانشگاه فردوسي مشهد

كاربردي گرايش آناليز  پذيرش با عنوان رياضي
 نوبت دوم  17337  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي 7  - عددي

- 1 رياضي كاربردي نوبت دوم  17338  رشت -دانشگاه گيالن 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17339  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 2  - در عمليات

كاربردي گرايش آناليز پذيرش با عنوان رياضي 
 نوبت دوم  17340  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 3  - عددي

2  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي نوبت دوم  17341  رشت -دانشگاه گيالن 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 

 نوبت دوم  17342  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 1  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17343  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 6  - عددي
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پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17344  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي 4  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17345  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي 6  - عددي

رياضي كاربردي گرايش آناليز پذيرش با عنوان 
 نوبت دوم  17346  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي 4  - زمينه معادالت ديفرانسيل -عددي 

6  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي رياضي كاربردي نوبت دوم  17347  دانشگاه مالير
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

 نوبت دوم  17348  دانشگاه نيشابور كاربرديرياضي  3  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 نوبت دوم  17349  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي كاربردي 4  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 نوبت دوم  17350  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي كاربردي 1  - در عمليات

2  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي نوبت دوم  17351  دانشگاه ياسوج
- 5 رياضي كاربردي نوبت دوم  17352  دانشگاه يزد
- 2 رياضي آموزش نوبت دوم  17353  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

2  - محور آموزش رياضي آموزش نوبت دوم  17354  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه 
- 2 رياضي آموزش نوبت دوم  17355  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 رياضي آموزش نوبت دوم  17356  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 رياضي گرايش رياضيات مالي نوبت دوم  17357  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 1 رياضي گرايش رياضيات مالي نوبت دوم  17358  دانشگاه سمنان

2  - محور آموزش رياضي گرايش رياضيات مالي نوبت دوم  17359  دانشگاه شاهرود
- 2 رياضي گرايش رياضيات مالي نوبت دوم  17360  دانشگاه شاهرود
- 10 رياضي گرايش رياضيات مالي نوبت دوم  17361  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 گرايش رياضيات ماليرياضي  نوبت دوم  17362  دانشگاه يزد
- 4 نوبت دوم  17363  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبرمنطقي
- 2 نوبت دوم  17364  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبرمنطقي

10  - آناليزپذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض پيام نور  17365  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 

 پيام نور  17366  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - هندسهپذيرش با عنوان رياضي محض گرايش  رياضي محض پيام نور  17367  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 

 پيام نور  17368  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 پيام نور  17369  واحد اسكو -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض پيام نور  17370  واحد اسكو -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
10  - عنوان رياضي محض گرايش جبرپذيرش با  رياضي محض پيام نور  17371  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 پيام نور  17372  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 پيام نور  17373  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض پيام نور  17374  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

 پيام نور  17375  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض پيام نور  17376  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -رياضي محضپذيرش با عنوان  رياضي محض پيام نور  17377  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17378  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
 پيام نور  17379  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 پيام نور  17380  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - عنوان رياضي محض گرايش جبرپذيرش با  رياضي محض پيام نور  17381  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
10  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض پيام نور  17382  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

 پيام نور  17383  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - و تركيبات جبريگراف 

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 پيام نور  17384  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش -زمينه گراف و تركيبات جبري 

 -گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 پيام نور  17385 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض پيام نور  17386 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض پيام نور  17387  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

 پيام نور  17388  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش آناليز -با عنوان رياضي محض پذيرش  رياضي محض پيام نور  17389  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض پيام نور  17390  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
 - گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

 پيام نور  17391  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 نورپيام   17392  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17393  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17394  مركز ابهر -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -رياضي محضپذيرش با عنوان  رياضي محض پيام نور  17395  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17396  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش
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 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17397  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -با عنوان رياضي محضپذيرش  رياضي محض پيام نور  17398  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17399  مركز شاهرود - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17400  مركز شاهرود - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17401  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17402  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17403  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17404  مركز شيراز - فارس استان نور  پيامدانشگاه 
10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17405  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17406  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17407  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17408  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17409  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 نورپيام   17410  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17411  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17412  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17413  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17414  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
گرايش آناليز  -محضپذيرش با عنوان رياضي 

 پيام نور  17415  مركز تنكابن -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - عددي

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 پيام نور  17416  مركز تنكابن -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش -عددي 

10  - گرايش جبر -محضپذيرش با عنوان رياضي  رياضي محض پيام نور  17417  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17418  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض محضرياضي  پيام نور  17419  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17420  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

10  - گرايش جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض رياضي محض پيام نور  17421  مركز مهريز -يزد استان نور  پيامدانشگاه 
 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض

 پيام نور  17422  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 10  - محور آموزش

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 پيام نور  17423  مركز تبريز -آذربايجان شرقي استان نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 پيام نور  17424  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 پيام نور  17425  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه  كاربرديرياضي  10  - محور آموزش -در عمليات 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 پيام نور  17426  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17427  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -عددي 

گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17428  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - عددي

آناليز پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش 
 پيام نور  17429  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - عددي

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 پيام نور  17430  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 پيام نور  17431  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
 پيام نور  17432  شرقتهران  -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17433  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17434  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17435  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17436  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - عملياتدر 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17437  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17438  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17439  مركز نيشابور -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -عددي 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17440  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17441  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 پيام نور  17442  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - عددي
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گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17443  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17444  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17445  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 پيام نور  17446  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 10  - در عمليات

10  - محور آموزش رياضي آموزش پيام نور  17447  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 10 رياضي آموزش پيام نور  17448  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

پذيرش با عنوان رياضي محض گرايشهاي آناليز و 
 غيرانتفاعي  17449  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه  رياضي محض 20  - جبر

- 20 رياضي محض غيرانتفاعي  17450  تبريز -دانشوران غيرانتفاعي  مؤسسه
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 

 غيرانتفاعي  17451  مشهد - سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه رياضي محض 20  - زمينه تابعي

- 20 رياضي محض غيرانتفاعي  17452  قائمشهر -صنعتي قائم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17453  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17454  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17455  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - آناليز عددي -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي  رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17456  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17457  مشهد - توس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17458  تبريز -دانشوران غيرانتفاعي  مؤسسه

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 غيرانتفاعي  17459  مشهد - سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه رياضي كاربردي 20  - عددي

- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17460  كرمان -عرفان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17461  قائمشهر - عالمه طبرسي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي كاربردي غيرانتفاعي  17462  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن -در انتهاي دفترچه شرايط  رياضي آموزش غيرانتفاعي  17463  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده 
- 20 رياضي گرايش رياضيات مالي غيرانتفاعي  17464  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 رياضي گرايش رياضيات مالي غيرانتفاعي  17465  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 رياضي گرايش رياضيات مالي غيرانتفاعي  17466  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي گرايش رياضيات مالي غيرانتفاعي  17467  بابلسر -پارسا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 رياضي گرايش رياضيات مالي غيرانتفاعي  17468  بهشهر -تميشان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  17469  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبرمنطقي

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 مجازي دولتي  17470  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 مجازي دولتي  17471  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض 40  - محور آموزش

40  - محور آموزش رياضي كاربردي مجازي دولتي  17472  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 كاربرديرياضي  40  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 مجازي دولتي  17473  )اصفهان

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 مجازي دولتي  17474  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -عددي 

40  - محور آموزش رياضي كاربردي مجازي دولتي  17475  رشت -دانشگاه گيالن 
محل  - جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

خودگردان پرديس  17476  دانشگاه اروميه رياضي محض 16  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

خودگردان پرديس  17477  دانشگاه اروميه رياضي محض 15  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - هندسه  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

خودگردان پرديس  17478  دانشگاه اروميه رياضي محض 13  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -زمينه مترويد 

خودگردان پرديس  17479  دانشگاه اروميه رياضي محض 20  - دانشگاه
تحصيل پرديس خودگردان  محل -زمينه توپولوژي 

خودگردان پرديس  17480  دانشگاه اروميه رياضي محض 20  - دانشگاه
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض خودگردان پرديس  17481  دانشگاه اصفهان
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر رياضي محض خودگردان پرديس  17482  دانشگاه اصفهان

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
خودگردان پرديس  17483  دانشگاه ايالم رياضي محض 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

زمينه  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -توپولوژي 
 دانشگاه

خودگردان پرديس  17484  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 10  -

محل تحصيل پرديس خودگردان  - گرايش آناليز 
خودگردان پرديس  17485  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض 15  - دانشگاه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 
خودگردان پرديس  17486  دانشگاه سمنان رياضي محض 12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
خودگردان پرديس  17487  دانشگاه سمنان رياضي محض 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
خودگردان پرديس  17488  دانشگاه سمنان رياضي محض 9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض باگرايش آناليز 
خودگردان پرديس  17489  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
خودگردان پرديس  17490  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 3  - شرايط در انتهاي دفترچه

 -عنوان رياضي محض گرايش جبر پذيرش با 
خودگردان پرديس  17491  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي محض 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

- 30 رياضي محض خودگردان پرديس  17492  دانشگاه شاهرود
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي محض خودگردان پرديس  17493  دانشگاه شيراز
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18  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي محض خودگردان پرديس  17494  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز 

خودگردان پرديس  17495  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

خودگردان پرديس  17496  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض 9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

خودگردان پرديس  17497  آباد خرم - دانشگاه لرستان  رياضي محض 4  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

خودگردان پرديس  17498  آباد خرم - دانشگاه لرستان  رياضي محض 3  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
8  - پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش آناليز رياضي محض خودگردان پرديس  17499  بابلسر - دانشگاه مازندران 
محل  -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 

خودگردان پرديس  17500  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي محض 4  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 -عنوان رياضي محض گرايش هندسه  پذيرش با

خودگردان پرديس  17501  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي محض 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي محض خودگردان پرديس  17502  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 رياضي محض 15 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -هرمزگان دانشگاه 

خودگردان پرديس  17503  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
2  - آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض خودگردان پرديس  17504  دانشگاه ياسوج
2  - جبر -پذيرش با عنوان رياضي محض  رياضي محض خودگردان پرديس  17505  دانشگاه ياسوج

 -آناليز عددي  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
خودگردان پرديس  17506  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي 20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17507  دانشگاه تربيت مدرس

گرايش كنترل و پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  - بهينه سازي 

 دانشگاه
خودگردان پرديس  17508  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي 7  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عددي  خودگردان پرديس  17509  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 4  -

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش تحقيق 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -در عمليات 

 دانشگاه
خودگردان پرديس  17510  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 5  -

محل تحصيل پرديس  -زمينه گراف و تركيبيات 
خودگردان پرديس  17511  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي 2  - خودگردان دانشگاه

- 5 رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17512  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17513  دانشگاه شيراز
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17514  دانشگاه صنعتي اروميه
1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17515  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

3  - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17516  دانشگاه فردوسي مشهد
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كاربرديرياضي  خودگردان پرديس  17517  رشت -دانشگاه گيالن 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عددي  خودگردان پرديس  17518  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 12  -

محل تحصيل پرديس  -زمينه كنترل و بهسازي 
خودگردان پرديس  17519  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 7  - خودگردان دانشگاه

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17520  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عددي  خودگردان پرديس  17521  بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 12  -
پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عددي  خودگردان پرديس  17522  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رياضي كاربردي 8  -
- 11 رياضي كاربردي خودگردان پرديس  17523  دانشگاه يزد

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي گرايش رياضيات مالي خودگردان پرديس  17524  دانشگاه سمنان
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي گرايش رياضيات مالي خودگردان پرديس  17525  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش هندسه 
 مجازي پيام نور  17526  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 مجازي پيام نور  17527  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان رياضي محض گرايش جبر 
 مجازي پيام نور  17528  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 مجازي پيام نور  17529 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 مجازي پيام نور  17530  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 مجازي پيام نور  17531  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 - گرايش آناليز  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 مجازي پيام نور  17532  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 مجازي پيام نور  17533  مركز شيراز - فارس استان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش آناليز -پذيرش با عنوان رياضي محض
 مجازي پيام نور  17534  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 مجازي پيام نور  17535  مركز كرمان -كرمان استان نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

 -گرايش جبر  -پذيرش با عنوان رياضي محض
 مجازي پيام نور  17536  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  رياضي محض 40  - محور آموزش

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 مجازي پيام نور  17537  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -عددي 

پذيرش با عنوان رياضي كاربردي گرايش آناليز 
 مجازي پيام نور  17538  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -عددي 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 مجازي پيام نور  17539  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -در عمليات 
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 )1كد ضريب ( رياضيمجموعه  - 1208  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي 
 مجازي پيام نور  17540  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -در عمليات 

گرايش تحقيق  -پذيرش با عنوان رياضي كاربردي
 مجازي پيام نور  17541  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  رياضي كاربردي 40  - محور آموزش -در عمليات 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209
ي ها سيستم - پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر 

 روزانه  17542  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر 4  -  هوشمند

ي ها سيستم -پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر
 روزانه  17543  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر 4  - كامپيوتري

9  - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي علوم كامپيوتر روزانه  17544  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 علوم كامپيوتر روزانه  17545  دانشگاه تهران

7  - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي علوم كامپيوتر روزانه  17546  دانشگاه دامغان
4  - محاسبات علمي-پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر علوم كامپيوتر روزانه  17547  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ي ها سيستم- پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر 

 روزانه  17548  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر 4  - هوشمند

- 5 علوم كامپيوتر روزانه  17549  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
، محاسبات علمي، ها سيستمها و  الگوريتم هاي زمينه

 روزانه  17550  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر 12  - ي صوري و بيوانفورماتيكها روشرمزنگاري 

- 6 علوم كامپيوتر روزانه  17551  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
باگذراندن دروس گرايشهاي محاسبات علمي 

يانظريه محاسبه دريكي ازاين گرايشهافارغ 
 التحصيل مي شوند

 روزانه  17552  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 11  -

پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر گرايش نظريه 
 روزانه  24043  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر 10  - محاسبه

6  - كامپيوتريي ها سيستمزمينه  علوم كامپيوتر روزانه  17553  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
6  - هوشمندي ها سيستمزمينه  علوم كامپيوتر روزانه  17554  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

9  - گرايش محاسبات علمي پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر روزانه  17555  بابلسر - دانشگاه مازندران 
9  - هوشمندي ها سيستمپذيرش با عنوان گرايش  علوم كامپيوتر روزانه  17556  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

- 8 علوم كامپيوتر روزانه  17557  دانشگاه يزد
8  - محاسباتپذيرش با عنوان گرايش نظريه  علوم كامپيوتر روزانه  17558  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

12  - هوشمندي ها سيستمپذيرش با عنوان گرايش  علوم كامپيوتر روزانه  17559  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
ي ها سيستم -پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر

 نوبت دوم  17560  دانشگاه تبريز كامپيوترعلوم  3  - كامپيوتري

ي ها سيستم - پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر 
 نوبت دوم  17561  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر 3  - هوشمند

- 6 علوم كامپيوتر نوبت دوم  17562  دانشگاه تهران
1  - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي علوم كامپيوتر نوبت دوم  17563  دانشگاه دامغان

- 2 علوم كامپيوتر نوبت دوم  17564  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 علوم كامپيوتر نوبت دوم  17565  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

باگذراندن دروس گرايشهاي محاسبات علمي 
يانظريه محاسبه دريكي ازاين گرايشهافارغ 

 التحصيل مي شوند
 نوبت دوم  17566  تهران -صنعتي شريف  دانشگاه علوم كامپيوتر 3  -

6  - كامپيوتريي ها سيستمزمينه  علوم كامپيوتر نوبت دوم  17567  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
6  - هوشمندي ها سيستمزمينه  علوم كامپيوتر نوبت دوم  17568  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

3  - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي علوم كامپيوتر نوبت دوم  17569  بابلسر - دانشگاه مازندران 
6  - هوشمندي ها سيستمپذيرش با عنوان گرايش  علوم كامپيوتر نوبت دوم  17570  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

- 4 علوم كامپيوتر نوبت دوم  17571  دانشگاه يزد
- 20 علوم كامپيوتر غيرانتفاعي  17572  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 علوم كامپيوتر غيرانتفاعي  17573  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش علوم كامپيوتر مجازي دولتي  17574  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش علوم كامپيوتر دولتيمجازي   17575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم كامپيوتر خودگردان پرديس  17576  دانشگاه تربيت مدرس
ي ها سيستم- پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر 

محل تحصيل پرديس خودگردان  - هوشمند 
 دانشگاه

خودگردان پرديس  17577  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر 3  -

 -محاسبات علمي -پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر
خودگردان پرديس  17578  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 12 علوم كامپيوتر خودگردان پرديس  17579  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
تحصيل محل  -كامپيوتري ي ها سيستمزمينه 

 پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  17580  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم كامپيوتر -  6

محل تحصيل پرديس  -هوشمند ي ها سيستمزمينه 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  17581  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم كامپيوتر -  6
تحصيل پرديس محل  - گرايش محاسبات علمي 

خودگردان پرديس  17582  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر 6  - خودگردان دانشگاه
 )2كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

4  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين علوم تصميم و مهندسي دانش روزانه  17583  دانشگاه تهران
- 5 علوم تصميم و مهندسي دانش روزانه  17584  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

12  - محل تحصيل تهران علوم تصميم و مهندسي دانش روزانه  17585  دانشگاه خوارزمي
4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين علوم تصميم و مهندسي دانش نوبت دوم  17586  دانشگاه تهران

- 2 علوم تصميم و مهندسي دانش نوبت دوم  17587  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 

 علوم تصميم و مهندسي دانش 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  17588  )كيش
 -پذيرش با عنوان علوم تصميم ومهندسي دانش 

مجازي غيرانتفاعي  24038  تهران -البرز مجازي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه علوم تصميم و مهندسي دانش 40  - محور آموزش
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  )1كد ضريب (علوم گياهي  -مجموعه زيست شناسي  -  1213
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

  - 10 
فيزيولوژي علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17589  دانشگاه اراك

 - 20 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17590  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17591  دانشگاه اصفهان

 8  - فقط زن
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17592  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 8  - فقط زن -محور  آموزش
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17593  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 2 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17594  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17595  دانشگاه تبريز

 1  - پژوهشكده علوم محيطي
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17596 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 5 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17597  دانشگاه تربيت مدرس

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17598  دانشگاه تهران

 7  - محل تحصيل تهران
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17599  دانشگاه خوارزمي

 - 10 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - شناسي زيست 
 گياهي

 روزانه  17600  دانشگاه دامغان

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17601  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17602  دانشگاه زابل

 - 9 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17603  دانشگاه زنجان

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17604  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 6 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17605  دانشگاه شهركرد

 - 4 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17606  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17607  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17608  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17609  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17610  دانشگاه شيراز

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17611  فردوسي مشهددانشگاه 

 - 5 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17612  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 7  - فيزيولوژي گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

 روزانه  17613  رشت -دانشگاه گيالن 

علوم گياهي  -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 7  - گرايش فيزيولوژي گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

 روزانه  17614  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 4 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17615  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - شناسي زيست 
 گياهي

 روزانه  17616  دانشگاه مراغه

 - 8 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17617  دانشگاه مالير

 - 6 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  17618  دانشگاه ياسوج

 - 6 
گرايش فيزيولوژي علوم گياهي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17619  دانشگاه اراك

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17620  دانشگاه اصفهان

 - 1 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17621  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

علوم گياهي -شناسيپذيرش با عنوان زيست 
 6  - گرايش فيزيولوژي گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

 نوبت دوم  17622  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17623  دانشگاه تهران

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17624  دانشگاه دامغان

 - 1 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17625  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17626  دانشگاه زابل

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
گرايش فيزيولوژي علوم گياهي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  17627  تهران - دانشگاه شاهد 
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  )1كد ضريب (علوم گياهي  ـمجموعه زيست شناسي  -  1213
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17628  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  گياهي

 - 2 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17629  دانشگاه فردوسي مشهد گياهي

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17630  گرگان -دانشگاه گلستان  گياهي

 - علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 2  - فيزيولوژي گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 نوبت دوم  17631  رشت -دانشگاه گيالن  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17632  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گياهي

 - 5 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17633  دانشگاه مراغه گياهي

 - 4 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17634  دانشگاه مالير گياهي

 - 3 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17635  دانشگاه ياسوج گياهي

 - 10 
گرايش فيزيولوژي علوم گياهي  - زيست شناسي 

 پيام نور  17636  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17637  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  گياهي

گياهي گرايش فيزيولوژي علوم  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17638  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17639  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  گياهي

فيزيولوژي علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17640  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17641  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  گياهي

 10  - محور آموزش
فيزيولوژي علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي 

 پيام نور  17642  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  گياهي

 - 10 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 پيام نور  17643  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  گياهي

 - 10 
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 پيام نور  17644  مركز رودسر -گيالن  استاننور  پيامدانشگاه  گياهي

 10  - محور آموزش
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 پيام نور  17645  مركز رودسر -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17646  رامسر مركز -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17647  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17648  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17649  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  گياهي

علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  17650  دانشگاه اروميه گياهي

 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

خودگردان پرديس  17651  دانشگاه زابل گياهي
 )2كد ضريب (علوم گياهي  ـمجموعه زيست شناسي  -  1213

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  5 -  
 روزانه  17652  دانشگاه اراك اكولوژي

سيستماتيك و علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي  16 - 
 روزانه  17653  دانشگاه اروميه اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  8  - فقط زن
 روزانه  17654  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اكولوژي

 8  - فقط زن -محور  آموزش
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 

 روزانه  17655  تهران -) ويژه خواهران( )س(دانشگاه الزهرا اكولوژي

 - 5 
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 

 روزانه  17656  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اكولوژي

علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
 3  - گرايش سيستماتيك اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 
 روزانه  17657  دانشگاه تبريز اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  4 - 
 روزانه  17658  دانشگاه تهران اكولوژي

 6  - محل تحصيل تهران
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 

 روزانه  17659  دانشگاه خوارزمي اكولوژي

 - 7 
و علوم گياهي گرايش سيستماتيك  - زيست شناسي 

 روزانه  17660  دانشگاه دامغان اكولوژي

 - 5 
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 

 روزانه  17661  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اكولوژي

 - 9 
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي 

 روزانه  17662  دانشگاه شهركرد اكولوژي

سيستماتيك و علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17663  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  8 - 
 روزانه  17664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  4 - 
 روزانه  17665  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  5 - 
 روزانه  17666  دانشگاه شيراز اكولوژي
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  )2كد ضريب (علوم گياهي  ـمجموعه زيست شناسي  -  1213
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17667  دانشگاه فردوسي مشهد اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  5 - 
 روزانه  17668  دانشگاه گنبد اكولوژي

 -علوم گياهي - پذيرش با عنوان زيست گياهي
گياهي گرايش سيستماتيك و علوم  - زيست شناسي  8  - سيستماتيك اكولوژي

 روزانه  17669  رشت -دانشگاه گيالن  اكولوژي

علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  3  - گرايش سيستماتيك اكولوژي

 روزانه  17670  آباد خرم - دانشگاه لرستان  اكولوژي

سيستماتيك و علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي  9 - 
 روزانه  17671  بابلسر - دانشگاه مازندران  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  4 - 
 روزانه  17672  دانشگاه ياسوج اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17673  دانشگاه اراك اكولوژي

گرايش سيستماتيك و علوم گياهي  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17674  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اكولوژي

علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  2  - گرايش سيستماتيك اكولوژي

 نوبت دوم  17675  دانشگاه تبريز اكولوژي

سيستماتيك و علوم گياهي گرايش  - زيست شناسي  4 - 
 نوبت دوم  17676  دانشگاه تهران اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17677  دانشگاه دامغان اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  1 - 
 نوبت دوم  17678  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اكولوژي

گياهي گرايش سيستماتيك و علوم  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17679  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17680  دانشگاه فردوسي مشهد اكولوژي

علوم گياهي  - پذيرش با عنوان زيست گياهي
گرايش سيستماتيك و علوم گياهي  - زيست شناسي  2  - كرايش سيستماتيك اكولوژي

 نوبت دوم  17681  رشت -دانشگاه گيالن  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  5 - 
 نوبت دوم  17682  بابلسر - دانشگاه مازندران  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17683  دانشگاه ياسوج اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - شناسي زيست  10 - 
 پيام نور  17684  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17685  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - شناسي زيست  10  - محور آموزش
 پيام نور  17686  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17687  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

گرايش سيستماتيك و علوم گياهي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17688  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

علوم گياهي گرايش سيستماتيك و  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17689  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  اكولوژي

 )3كد ضريب (علوم گياهي  ـمجموعه زيست شناسي  -  1213

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  3 -  
 روزانه  17690  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكويني

علوم گياهي -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  6  - گرايش زيست شناسي تكويني

 روزانه  17691  دانشگاه تبريز تكويني

گياهي گرايش زيست شناسيعلوم  - زيست شناسي  5 - 
 روزانه  17692  دانشگاه تربيت مدرس تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  6 - 
 روزانه  17693  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  2 - 
 روزانه  17694  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17695  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  1 - 
 نوبت دوم  17696  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكويني

علوم  - پذيرش با عنوان زيست شناسي تكويني 
علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  4  - شناسي تكوينيگياهي گرايش زيست 

 نوبت دوم  17697  دانشگاه تبريز تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17698  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17699  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17700  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17701  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17702  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17703  مركز ساري -مازندران  استاننور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17704  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17705  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تكويني

علوم گياهي گرايش زيست شناسي - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17706  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تكويني
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 -  
 روزانه  17707  دانشگاه اراك جانوري

 - 12 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17708  دانشگاه اروميه جانوري

 - 2 
فيزيولوژي علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17709  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  جانوري

علوم جانوري -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 6  - گرايش فيزيولوژي جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 روزانه  17710  دانشگاه تبريز جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17711  دانشگاه تهران جانوري

 6  - محل تحصيل تهران
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17712  دانشگاه خوارزمي جانوري

پذيرش با عنوان علوم جانوري گرايش فيزيولوژي 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  8  - پايان نامه در زمينه علوم اعصاب -جانوري 

 روزانه  17713  دانشگاه دامغان جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17714  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  6  - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  17715  تهران - دانشگاه شاهد  جانوري

 - 5 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17716  دانشگاه شهركرد جانوري

 - 4 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17717  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  جانوري

 - 6 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17718  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جانوري

 - 4 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه  17719  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  7 - 
 روزانه  17720  دانشگاه شيراز جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17721  دانشگاه فردوسي مشهد جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17722  گرگان -دانشگاه گلستان  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  8 - 
 روزانه  17723  بابلسر - دانشگاه مازندران  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  5 - 
 روزانه  17724  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  جانوري

 - 2 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17725  دانشگاه اراك جانوري

علوم جانوري -پذيرش با عنوان زيست شناسي
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  4  - گرايش فيزيولوژي جانوري

 نوبت دوم  17726  دانشگاه تبريز جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17727  دانشگاه تهران جانوري

پذيرش با عنوان علوم جانوري گرايش فيزيولوژي 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  2  - پايان نامه در زمينه علوم اعصاب -جانوري 

 نوبت دوم  17728  دانشگاه دامغان جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  1 - 
 نوبت دوم  17729  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  6  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  17730  تهران - دانشگاه شاهد  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17731  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17732  دانشگاه فردوسي مشهد جانوري

 - 1 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17733  گرگان -دانشگاه گلستان  جانوري

 - 3 
گرايش فيزيولوژي علوم جانوري  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17734  بابلسر - دانشگاه مازندران  جانوري

 - 1 
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17735  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  جانوري

 10  - محور آموزش
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 پيام نور  17736  تهران شرق - استان تهراننور  پيامدانشگاه  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17737  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17738  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17739  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  15  - محور آموزش
 پيام نور  17740  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  جانوري

علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي  12  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
خودگردان پرديس  17741  دانشگاه اروميه جانوري

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم جانوري گرايش فيزيولوژي  - زيست شناسي 

خودگردان پرديس  17742  دانشگاه شيراز جانوري
 )2كد ضريب (علوم جانوري  ـمجموعه زيست شناسي  - 1214

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  3 -  
 روزانه  17743  دانشگاه اراك بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17744  دانشگاه اصفهان بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  3 - 
 روزانه  17745  دانشگاه تهران بيوسيستماتيك جانوري
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 - 10 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17746  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوسيستماتيك جانوري

 - 12 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17747  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  10 - 
 روزانه  17748  دانشگاه زنجان بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  7 - 
 روزانه  17749  دانشگاه شهركرد بيوسيستماتيك جانوري

 - 5 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17750  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيوسيستماتيك جانوري

 - 8 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17751  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  6 - 
 روزانه  17752  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  4 - 
 روزانه  17753  دانشگاه شيراز بيوسيستماتيك جانوري

 - 4 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17754  دانشگاه فردوسي مشهد بيوسيستماتيك جانوري

 - 2 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 روزانه  17755  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  2  - زمينه جانور شناسي
 روزانه  17756  رشت -دانشگاه گيالن  بيوسيستماتيك جانوري

 - 2 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17757  دانشگاه اراك بيوسيستماتيك جانوري

 - 2 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17758  دانشگاه اصفهان بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17759  دانشگاه تهران بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  3 - 
 نوبت دوم  17760  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوسيستماتيك جانوري

 - 4 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17761  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوسيستماتيك جانوري

 - 5 
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17762  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  2 - 
 نوبت دوم  17763  دانشگاه فردوسي مشهد بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  1 - 
 نوبت دوم  17764  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوسيستماتيك جانوري

 2  - زمينه جانور شناسي
علوم جانوري گرايش  - شناسي  زيست

 نوبت دوم  17765  رشت -دانشگاه گيالن  بيوسيستماتيك جانوري

 10  - محور آموزش
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 پيام نور  17766  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  بيوسيستماتيك جانوري

علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي  10 - 
 پيام نور  17767  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  جانوري بيوسيستماتيك

 15  - محور آموزش
علوم جانوري گرايش  - زيست شناسي 

 پيام نور  17768  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  بيوسيستماتيك جانوري

 )3كد ضريب (علوم جانوري  ـمجموعه زيست شناسي  - 1214

علوم جانوري گرايش زيست  -  زيست شناسي 8 -  
 روزانه  17769  دانشگاه اراك شناسي سلولي تكويني

پذيرش با عنوان گرايش زيست شناسي سلولي 
علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي  6  - محل تحصيل تهران -تكويني 

 روزانه  17770  دانشگاه خوارزمي شناسي سلولي تكويني

سلولي پذيرش با عنوان گرايش زبست شناس 
 4  - تكويني

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 روزانه  17771  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي سلولي تكويني

 - 3 
علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 

 روزانه  17772  دانشگاه شيراز شناسي سلولي تكويني

علوم جانوري -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 5  - سلولي تكوينيگرايش زيست شناسي 

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 روزانه  17773  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي سلولي تكويني

بافت شناسي و -پذيرش با عنوان علوم جانوري 
 12  - جنين شناسي

علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي 
 روزانه  17774  دانشگاه اروميه و جنين شناسي

عنوان علوم جانوري گرايش بافت شناسي پذيرش با 
علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي  8  - و جنين شناسي

 روزانه  17775  دانشگاه دامغان و جنين شناسي

علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي  5 - 
 روزانه  17776  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و جنين شناسي

جانوري گرايش بافت شناسي  علوم - زيست شناسي  4 - 
 روزانه  17777  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  و جنين شناسي

 - 9 
علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي 

 روزانه  17778  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ابزيان

 - 4 
علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 

 نوبت دوم  17779  دانشگاه اراك شناسي سلولي تكويني

پذيرش با عنوان گرايش زيست شناسي سلولي 
 1  - تكويني

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 نوبت دوم  17780  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي سلولي تكويني

-علوم جانوري-پذيرش با عنوان زيست شناسي
 1  - سلولي تكويني

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 نوبت دوم  17781  رشت -دانشگاه گيالن  سلولي تكويني شناسي

پذيرش با عنوان علوم جانوري گرايش بافت شناسي 
علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي  1  - و جنين شناسي

 نوبت دوم  17782  دانشگاه دامغان و جنين شناسي

علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي  1 - 
 نوبت دوم  17783  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و جنين شناسي

علوم جانوري  -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي  10  - گرايش سلولي تكويني

 پيام نور  17784  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شناسي سلولي تكويني
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  اول  دوم

علوم جانوري  -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
گرايش زيست علوم جانوري  - زيست شناسي  10  - محور آموزش -گرايش سلولي تكويني 

 پيام نور  17785  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شناسي سلولي تكويني

علوم جانوري  -پذيرش با عنوان زيست شناسي
 10  - گرايش زيست شناسي سلولي تكويني

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 پيام نور  17786  شرقتهران  -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شناسي سلولي تكويني

علوم جانوري  -پذيرش با عنوان زيست شناسي
محور آموزش/گرايش زيست شناسي سلولي تكويني علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي  10  -

 پيام نور  17787  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شناسي سلولي تكويني

جانوري گرايش بافت شناسي علوم  - زيست شناسي  10  - محور آموزش
 پيام نور  17788  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  و جنين شناسي

 - 10 
علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي 
 پيام نور  17789  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  و جنين شناسي

علوم جانوري گرايش  -پذيرش با عنوان زيست شناسي 
 10  - با همكاري پژوهشگاه رويان - زيست شناسي جانوري 

علوم جانوري گرايش زيست  - زيست شناسي 
 غيرانتفاعي  17790  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  شناسي سلولي تكويني

علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي  20 - 
 غيرانتفاعي  17791  خرمشهر - اروندان غيرانتفاعي  مؤسسه و جنين شناسي

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم جانوري گرايش بافت شناسي  - زيست شناسي 

خودگردان پرديس  17792  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ابزيان
 )1كد ضريب (مجموعه محيط زيست دريا  - 1215

  - 9 محيط زيست دريا روزانه  17793  علوم و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه
- 6 محيط زيست دريا روزانه  17794  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 3 محيط زيست دريا نوبت دوم  17795  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 )2كد ضريب (مجموعه محيط زيست دريا  - 1215

  - 2 علوم محيط زيست روزانه  17796  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 

 روزانه  17797  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 2  - و پرورش آموزش

6  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست علوم محيط زيست روزانه  17798  دانشگاه تهران
- 10 علوم محيط زيست روزانه  17799  دانشگاه زنجان

10  - زمينه انرژي و تغيير اقليم علوم محيط زيست روزانه  17800  دانشگاه زنجان
10  - زمينه فناوري مديريت پسماند علوم محيط زيست روزانه  17801  دانشگاه زنجان
10  - زمينه كنترل و پايش آلودگي علوم محيط زيست روزانه  17802  دانشگاه زنجان

- 2 علوم محيط زيست نوبت دوم  17803  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
6  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست علوم محيط زيست نوبت دوم  17804  دانشگاه تهران

- 10 علوم محيط زيست نوبت دوم  17805  دانشگاه زنجان
زيست محل تحصيل دانشكده محيط -محور  آموزش -  40 زيستعلوم محيط  مجازي دولتي  17806  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه زيست شناسي دريا  - 1216

 زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا 8 -  
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  17807  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 3 روزانه  17808  دانشگاه تهران زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 9 روزانه  17809  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 9 روزانه  17810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 9 روزانه  17811  فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 5 روزانه  17812  دانشگاه گنبد زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا

12  - جانوران دريا- پذيرش با عنوان زيست دريا روزانه  17813  رشت -دانشگاه گيالن  زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 8 روزانه  17814  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 3 نوبت دوم  17815  دانشگاه تهران زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
- 9 نوبت دوم  17816  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا

3  - جانوران دريا - پذيرش با عنوان زيست دريا نوبت دوم  17817  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 
- 4 نوبت دوم  17818  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا

 زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  17819  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  17820  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  17821  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا

 )2كد ضريب (مجموعه زيست شناسي دريا  - 1216

  - 8 روزانه  17822  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 9 روزانه  17823  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 8 روزانه  17824  بابلسر - دانشگاه مازندران  زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 8 روزانه  17825  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 9 روزانه  17826  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست شناسي دريا گرايش الودگي دريا
- 8 نوبت دوم  17827  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 3 نوبت دوم  17828  بابلسر - دانشگاه مازندران  زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
- 4 دوم نوبت  17829  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  17830  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
 )1كد ضريب (اقيانوس شناسي فيزيكي  - 1217

 فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي  7 -  
دانشكده منابع طبيعي محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  17831  )و علوم دريايي شهرستان نور

6  - ژئوفيزيك مؤسسهمحل تحصيل  روزانه  17832  دانشگاه تهران فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 
- 5 روزانه  17833  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 
- 5 روزانه  17834  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك دريا - شناسي فيزيكي اقيانوس 
- 6 روزانه  17835  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 

6  - ژئوفيزيك مؤسسهمحل تحصيل  نوبت دوم  17836  دانشگاه تهران فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 
- 1 نوبت دوم  17837  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك دريا - شناسي فيزيكي اقيانوس 
- 3 نوبت دوم  17838  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  17839  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي 

 فيزيك دريا - اقيانوس شناسي فيزيكي  6 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  17840  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
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  )1كد ضريب (مجموعه تاريخ و فلسفه علم  - 1218
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 4 فلسفه علم روزانه  17841  دانشگاه اصفهان

- 10 فلسفه علم روزانه  17842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 14 فلسفه علم روزانه  17843  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 2 علمفلسفه  نوبت دوم  17844  دانشگاه اصفهان
- 5 فلسفه علم نوبت دوم  17845  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 )2كد ضريب (مجموعه تاريخ و فلسفه علم  - 1218
پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش طب و 

 روزانه  17846  دانشگاه اصفهان تاريخ علم 3  -  داروسازي در جهان اسالم

عنوان تاريخ علم گرايش نجوم در جهان پذيرش با 
 روزانه  17847  دانشگاه تهران تاريخ علم 3  - اسالم

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش فيزيك و 
 روزانه  17848  دانشگاه تهران تاريخ علم 3  - فناوري در جهان اسالم

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش طب و 
 نوبت دوم  17849  دانشگاه اصفهان علمتاريخ  3  - داروسازي در جهان اسالم

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش نجوم در جهان 
 نوبت دوم  17850  دانشگاه تهران تاريخ علم 3  - اسالم

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش فيزيك و 
 نوبت دوم  17851  دانشگاه تهران تاريخ علم 3  - فناوري در جهان اسالم

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش فيزيك و 
 مجازي دولتي  17852  دانشگاه تهران تاريخ علم 20  - محور آموزش -فناوري در جهان اسالم 

پذيرش با عنوان تاريخ علم گرايش نجوم در جهان 
 مجازي دولتي  17853  دانشگاه تهران تاريخ علم 20  - محور آموزش -اسالم 

 )1كد ضريب (شناختي مجموعه علوم  - 1219

  - 5 روزانه  17854  دانشگاه سمنان )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 10 روزانه  17855  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 6 روزانه  17856  دانشگاه فردوسي مشهد )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 7 روزانه  17857  سنندج -دانشگاه كردستان  )روانشناسي شناختي( علوم شناختي
- 2 نوبت دوم  17858  دانشگاه سمنان )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 1 نوبت دوم  17859  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 4 نوبت دوم  17860  فردوسي مشهددانشگاه  )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
- 20 غيرانتفاعي  17861  تهران - علوم شناختي غيرانتفاعي پژوهشكده  )تربيت -مغز  -ذهن (علوم شناختي 

20  - با همكاري دانشگاه شهيدبهشتي غيرانتفاعي  17862  تهران - علوم شناختي غيرانتفاعي پژوهشكده  )روانشناسي شناختي(علوم شناختي 
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فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 142 جدول شماره 3  

 

  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره 
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته عنوان  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 14 روزانه  17863  دانشگاه اروميه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17864  دانشگاه اصفهان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17865  دانشگاه بناب مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

6  - پذيرش با عنوان فوتونيك روزانه  17866  دانشگاه بناب مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 12 روزانه  17867  دانشگاه بيرجند مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 7 روزانه  17868  دانشگاه تبريز مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 روزانه  17869 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17870  دانشگاه تربيت مدرس مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17871  دانشگاه تفرش مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 7 روزانه  17872  دانشگاه تهران مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17873  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17874  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكترونيكمدارهاي مجتمع  - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17875  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17917  دانشگاه زنجان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17876  سمناندانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  17877  تهران - دانشگاه شاهد  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 7 روزانه  17878  دانشگاه شاهرود مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 11 روزانه  17879  دانشگاه شهركرد مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 13 روزانه  17880  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 12 روزانه  17881  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 11 روزانه  17882  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17883  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 12 روزانه  17884  دانشگاه صنعتي اصفهان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17885  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17886  دانشگاه صنعتي بابل مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17887  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 14 روزانه  17888  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17889  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 7 روزانه  17890  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17891  دانشگاه صنعتي شيراز مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
-  4 روزانه  17892  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17893  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  17894  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق  1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 3 روزانه  17895  دانشگاه صنعتي همدان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17896  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

3  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17897  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
فقط مخصوص پرسنل پايور نيروي دريايي ارتش 

شرايط در انتهاي  -. جمهوري اسالمي ايران مي باشد
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه  17898  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق  3  -

- 10 روزانه  17899  دانشگاه فردوسي مشهد مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17900  دانشگاه كاشان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 3 روزانه  17901  گرگان -دانشگاه گلستان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - برق مهندسي 
- 6 روزانه  17902  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17903  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

 -نانو فناوري  پذيرش با عنوان مهندسي
 روزانه  17904  دانشگاه اروميه ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  9  - نانوالكترومكانيك

ميكرو و نانو ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  17905  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  4  - الكترومكانيك

- 5 روزانه  17906  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
دانشجويان در  -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 

دانشكده فناوريهاي نوين كه خارج از مجموعه 
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر ميباشد تحصيل 
مينمايند و به آنان مدرك مهندسي فتونيك بدون 

 .برق اعطا خواهدشدقيد مهندسي 

 روزانه  17907  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  10  -

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري
دانشجويان در دانشكده فناوريهاي  - الكترونيك 

نوين كه خارج از مجموعه دانشكده مهندسي برق و 
به آنان مدرك  كامپيوتر ميباشد تحصيل مينمايند و

مهندسي نانو الكترونيك بدون قيد مهندسي برق 
 .اعطا خواهدشد

 روزانه  17908  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  10  -

- 2 روزانه  17909 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17910  دانشگاه تربيت مدرس ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17911  دانشگاه تفرش ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

ميكرو نانو ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
علوم و محل تحصيل دانشكده  -الكترو مكانيك 

 فنون نوين
 روزانه  17912  دانشگاه تهران ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  2  -

- 8 روزانه  17913  دانشگاه تهران ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17914  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  نانوالكترونيكميكرو و هاي  افزاره - مهندسي برق 

- 4 روزانه  17915  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17916  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 9 روزانه  17918  دانشگاه سمنان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17919  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  17920  تهران - شاهد دانشگاه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 روزانه  17921  دانشگاه شاهرود ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17922  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17924  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نانوالكترونيكميكرو و هاي  افزاره - مهندسي برق 
- 8 روزانه  17925  دانشگاه شيراز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 2 روزانه  17926  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17927  دانشگاه صنعتي بابل ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 5 روزانه  17928  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
-  16 روزانه  17929  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 14 روزانه  17930  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 7 روزانه  17931  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17932  دانشگاه صنعتي شيراز نانوالكترونيكميكرو و هاي  افزاره - مهندسي برق 
-  4 روزانه  17933  دانشگاه صنعتي كرمانشاه ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17934  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  17935  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 4 روزانه  17936  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
2  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  17937  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

مخصوص كاركنان پايور نيروي دريايي ارتش 
شرايط در انتهاي  -. جمهوري اسالمي ايران مي باشد

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه  17938  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  2  -

- 4 روزانه  17939  دانشگاه كاشان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 6 روزانه  17940  سنندج -دانشگاه كردستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17941  گرگان -دانشگاه گلستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 16 روزانه  17942  رشت -دانشگاه گيالن  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 3 روزانه  17943  آباد خرم - دانشگاه لرستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 روزانه  17944  دانشگاه تهران الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  17945  دانشگاه زنجان الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  17946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17947  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  17948  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 19 روزانه  17949  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 11 روزانه  17950  رشت -دانشگاه گيالن  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

2  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير روزانه  17951  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
- 2 روزانه  17952  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 

گرايش گداخت  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  17953  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  - اي هسته

- 4 روزانه  17954 كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
- 4 روزانه  17955  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
- 2 روزانه  17956  دانشگاه شيراز گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 

زمينه مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فيزيك بهداشت 
 انرژي و فيزيك

 روزانه  17957  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  -

گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته

 فيزيك
 روزانه  17958  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  3  -

3  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك روزانه  17959  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
 گرايش كاربرد اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

با ضوابط دانشكده  -پرتوها زمينه راديوايزوتوپها 
مهندسي انرژي،مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - اي هسته

 روزانه  17960  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  3  -

- 4 نوبت دوم  17961  اصفهان دانشگاه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  17962  دانشگاه بيرجند مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  17963  دانشگاه تبريز مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  17964 كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  17965  دانشگاه تهران مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17966  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17998  دانشگاه زنجان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  17967  دانشگاه سمنان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  17968  تهران - دانشگاه شاهد  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  17969  دانشگاه شاهرود مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  17970  دانشگاه شهركرد مدارهاي مجتمع الكترونيك - برق  مهندسي
- 4 نوبت دوم  17971  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17972  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  17973  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17974  دانشگاه صنعتي اصفهان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  17975  دانشگاه صنعتي اصفهان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17976  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مدارهاي مجتمع الكترونيك - برق مهندسي 
- 3 نوبت دوم  17977  دانشگاه صنعتي بابل مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  17978  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

2  - محور آموزش نوبت دوم  17979  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17980  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  17981  تهران - دانشگاه صنعتي شريف مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  17982  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  17983  دانشگاه صنعتي همدان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  17984  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

3  - فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط نوبت دوم  17985  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 7 نوبت دوم  17986  دانشگاه فردوسي مشهد مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  17987  كاشان دانشگاه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  17988  گرگان -دانشگاه گلستان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  17989  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  17990  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

ميكرو و نانو ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  17991  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  2  - الكترومكانيك

دانشجويان در  -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 
دانشكده فناوريهاي نوين كه خارج از مجموعه 

برق و كامپيوتر ميباشد تحصيل دانشكده مهندسي 
مينمايند و به آنان مدرك مهندسي فتونيك بدون 

 .قيد مهندسي برق اعطا خواهدشد

 نوبت دوم  17992  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  6  -

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري
فناوريهاي دانشجويان در دانشكده  - الكترونيك 

نوين كه خارج از مجموعه دانشكده مهندسي برق و 
كامپيوتر ميباشد تحصيل مينمايند و به آنان مدرك 

مهندسي نانو الكترونيك بدون قيد مهندسي برق 
 .اعطا خواهدشد

 نوبت دوم  17993  دانشگاه تبريز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق  6  -

1  - پذيرش با عنوان نوبت دوم  17994 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
ميكرو نانو ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده علوم و  -الكترو مكانيك 
 فنون نوين

 نوبت دوم  17995  دانشگاه تهران نانوالكترونيكميكرو و هاي  افزاره - مهندسي برق  2  -

- 4 نوبت دوم  17996  دانشگاه تهران ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  17997  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  17999  دانشگاه سمنان و نانوالكترونيك ميكروهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18000  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه دومنوبت   18001  تهران - دانشگاه شاهد  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18002  دانشگاه شاهرود ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18003  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18004  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18005  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18006  دانشگاه صنعتي بابل ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 8 نوبت دوم  18007  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  18008  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18009  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

1  - پذيرش با عنوان نوبت دوم  18010  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  دومنوبت   18011  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

- 4 نوبت دوم  18012  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
2  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  18013  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

- 2 نوبت دوم  18014  دانشگاه كاشان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18015  گرگان -دانشگاه گلستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18016  رشت -دانشگاه گيالن  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18017  دانشگاه تهران الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18018  دانشگاه زنجان الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18019  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18020  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 8 نوبت دوم  18021  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 دومنوبت   18022  رشت -دانشگاه گيالن  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

گرايش گداخت  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  18023  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  - اي هسته

- 1 نوبت دوم  18024  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
- 1 نوبت دوم  18025 تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 

2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك نوبت دوم  18026  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 
گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته
 فيزيك

 نوبت دوم  18027  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  -

زمينه مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فيزيك بهداشت 
 انرژي و فيزيك

 نوبت دوم  18028  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  -

- 10 پيام نور  18029  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
10  - محور آموزش پيام نور  18030  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

- 10 پيام نور  18031  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
10  - محور آموزش پيام نور  18032  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
10  - محور آموزش پيام نور  18033  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

- 10 پيام نور  18034  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
15  - فقط زن غيرانتفاعي  18035  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  18036  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

- 20 غيرانتفاعي  18037  اصفهان - بهايي شيخ غيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18038  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18039  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18040  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

20  - فقط زن غيرانتفاعي  18041  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18042  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  18043  سبزوار -ابن يمين غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيكمدارهاي مجتمع  - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18044  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

20  - زمينه طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ غيرانتفاعي  18045  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18046  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18047  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18048  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18049  مشهد -بهار غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18050  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18051  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه مجتمع الكترونيكمدارهاي  - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18052  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18053  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18054  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18055  تبريز -رشديه غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18056  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18057  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18058  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18059  رشت -سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18060  قائمشهر -صنعتي قائم غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18061  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18062  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18063  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18064  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك -  مهندسي برق
- 20 غيرانتفاعي  18065  محمودآباد - كاوش غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18066  زاهدان - هاتف غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18067  ساري - هدف غيرانتفاعي  مؤسسه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18068  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

20  - -  پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير غيرانتفاعي  18069  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18070  شيراز -پاسارگاد غيرانتفاعي  مؤسسه ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18071  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه نانوالكترونيكميكرو و هاي  افزاره - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18072  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18073  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18074  كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

20  - محور آموزش مجازي دولتي  18075  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  18076  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18077  دانشگاه اروميه مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
- 5 خودگردان پرديس  18078  اصفهاندانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18079  دانشگاه تربيت مدرس مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18080  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18081  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18082  دانشگاه سمنان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 

- 12 خودگردان پرديس  18083  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18084  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18085  دانشگاه صنعتي شيراز مدارهاي مجتمع الكترونيك - برق مهندسي 

- 10 خودگردان پرديس  18086  دانشگاه كاشان مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18087  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مدارهاي مجتمع الكترونيك - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18088  دانشگاه تربيت مدرس ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18089  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18090  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18091  دانشگاه سمنان ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

- 10 خودگردان پرديس  18092  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18093  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  18094  دانشگاه شيراز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18095  دانشگاه صنعتي شيراز ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 

3  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  18096  آباد خرم - دانشگاه لرستان  ميكرو و نانوالكترونيكهاي  افزاره - مهندسي برق 
- 12 خودگردان پرديس  18097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

 ديجيتالالكترونيك ي ها سيستم - مهندسي برق  15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  18098  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
19  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18099  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 

11  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  خودگردان پرديس  18100  رشت -دانشگاه گيالن  الكترونيك ديجيتالي ها سيستم - مهندسي برق 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18101  دانشگاه شيراز گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي 

گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
خودگردان پرديس  18102  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه/اي هسته

زمينه مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فيزيك بهداشت 

 دانشگاه
خودگردان پرديس  18103  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوها اي هستهمهندسي  1  -

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  - 4 روزانه  18104  دانشگاه اراك قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18105  دانشگاه اروميه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18106  دانشگاه اصفهان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

6  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير روزانه  18107  دانشگاه ايالم قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18108  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 16 روزانه  18109  دانشگاه بيرجند قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 7 روزانه  18110  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 7 روزانه  18111  دانشگاه تبريز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته  عنوان نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 روزانه  18112  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18113  دانشگاه تربيت مدرس قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

 - هاي تجديد پذير  پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه  18114  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 روزانه  18115  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم

 فنون نوين
 روزانه  18116  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  2  -

- 11 روزانه  18117  تهراندانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18118  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

- 5 روزانه  18119  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 11 روزانه  18120  كرمانشاه -رازي دانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18121  دانشگاه زابل قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 27 روزانه  18122  دانشگاه زنجان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 28 روزانه  18123  دانشگاه سمنان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18124  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  18125  تهران - دانشگاه شاهد  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18126  دانشگاه شاهرود قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 روزانه  18127  دانشگاه شهركرد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18128  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 50 روزانه  18129  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 11 روزانه  18130  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18131  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 14 روزانه  18132  دانشگاه شيراز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18133  دانشگاه صنعتي اراك قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 9 روزانه  18134  دانشگاه صنعتي اصفهان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 9 روزانه  18135  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 14 روزانه  18136  دانشگاه صنعتي بابل قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18137  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18138  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18139  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 9 روزانه  18140  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي هاي  فناوري

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  18141  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -محيط زيست -انرژي

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  18142  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي ي ها سيستم

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  18143  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

- 8 روزانه  18144  دانشگاه صنعتي شيراز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 1 روزانه  18145  دانشگاه صنعتي قم قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
-  10 روزانه  18146  دانشگاه صنعتي كرمانشاه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18147  دانشگاه صنعتي همدان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 18 روزانه  18148  تهران - و صنعت ايران دانشگاه علم  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18149  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18150  دانشگاه فردوسي مشهد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18151  دانشگاه كاشان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18152  سنندج -دانشگاه كردستان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 13 روزانه  18153  رشت -دانشگاه گيالن  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18154  آباد خرم - دانشگاه لرستان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 14 روزانه  18155  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18156  دانشگاه يزد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

3  - هاي تجديدپذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژي روزانه  18157  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18158  دانشگاه اروميه

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18159  دانشگاه اصفهان

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18160  دانشگاه بيرجند

 - 7 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18161  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 - 12 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18162  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18163  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري 

 - 11 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18164  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت 
 6  - و پرورش آموزش

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 
 الكتريكي

 روزانه  18165  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
 5  - و پرورش آموزش

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 
 الكتريكي

 روزانه  18166  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18167  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18168  دانشگاه تفرش

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18169  دانشگاه تهران

 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18170  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18171  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18172  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18173  دانشگاه سمنان

 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18174  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 10 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18175  دانشگاه شاهرود

 - 12 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18177  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 13 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18178  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18179  دانشگاه صنعتي اراك

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18180  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18181  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 9 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18182  دانشگاه صنعتي بابل

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18183  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 11 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18184  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18185  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18186  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 7 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18187  دانشگاه صنعتي شيراز

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18188  دانشگاه صنعتي قم

 -  5 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18189  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 6  - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  18190  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 1  - دفترچه

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 
 الكتريكي

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18191  )اصفهان

 - 8 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18192  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18193  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18194  دانشگاه كاشان

 - 10 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18195  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18196  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 9 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18197  دانشگاه مالير

 - 5 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه  18198  دانشگاه يزد

 - 5 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 روزانه  18199  دانشگاه تبريز

 5  - محل اجرا پژوهشكده انرژي
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 روزانه  18200  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 20 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 روزانه  18201  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  18202  )گرمسار

 - 4 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 روزانه  18203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

10  - مهندسي راه آهن محل تحصيل دانشكده راه آهن برقي روزانه  18204  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  18205  دانشگاه اصفهان گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 6 روزانه  18206 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
- 3 روزانه  18207  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
- 4 روزانه  18208  دانشگاه شيراز گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 

1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك روزانه  18209  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
گرايش مهندسي  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي،مدرك  -راكتور 
محل تحصيل  - اي هستهفارغ التحصيلي مهندسي 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه  18210  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي  2  -

 - 4 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 روزانه  18211 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 6 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 روزانه  18212  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 روزانه  18213  دانشگاه شيراز

 4  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 روزانه  18214  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

گرايش  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي، -پرتوپزشكي 

محل  - اي هستهمدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

-  3 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 روزانه  18215  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

- 4 نوبت دوم  18216  دانشگاه اراك قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18217  دانشگاه اصفهان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18218  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  18219  دانشگاه بيرجند قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18220  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18221  دانشگاه تبريز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18222 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم

 فنون نوين
 نوبت دوم  18223  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 نوبت دوم  18224  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  -

 -پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير 
 نوبت دوم  18225  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

- 5 نوبت دوم  18226  دانشگاه تهران قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18227  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18228  دانشگاه زابل قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18229  دانشگاه زنجان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 10 نوبت دوم  18230  سمناندانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18231  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  18232  تهران - دانشگاه شاهد  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 دوم نوبت  18233  دانشگاه شاهرود قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18234  دانشگاه شهركرد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18235  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18236  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18237  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18238  دانشگاه صنعتي اصفهان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  18239  دانشگاه صنعتي اصفهان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18240  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  18241  دانشگاه صنعتي بابل قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 7 نوبت دوم  18242  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

2  - محور آموزش نوبت دوم  18243  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18244  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18245  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18246  دانشگاه صنعتي قم قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18247  دانشگاه صنعتي همدان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 9 نوبت دوم  18248  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18249  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 8 نوبت دوم  18250  دانشگاه فردوسي مشهد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18251  دانشگاه كاشان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18252  رشت -دانشگاه گيالن  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 7 نوبت دوم  18253  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18254  دانشگاه يزد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

2  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير نوبت دوم  18255  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

 - 2 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 نوبت دوم  18256  دانشگاه اصفهان الكتريكي

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  2 - 
 نوبت دوم  18257  دانشگاه بيرجند الكتريكي

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 نوبت دوم  18258  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  الكتريكي

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  8 - 
 نوبت دوم  18259  دانشگاه تبريز الكتريكي

 - 1 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 نوبت دوم  18260 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان الكتريكي

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  11 - 
 نوبت دوم  18261  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18262  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18263  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 10 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18264  دانشگاه سمنان

 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18265  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18266  دانشگاه شاهرود

 - 1 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18267  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18268  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 6  - محور آموزش
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 دومنوبت   18269  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18270  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 4 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18271  دانشگاه صنعتي بابل

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18272  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 2  - محور آموزش
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18273  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 - 2 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18274  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 1  - پذيرش با عنوان
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18275  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 2 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18276  دانشگاه صنعتي قم

 6  - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  18277  )اصفهان

 - 5 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18278  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18279  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18280  دانشگاه كاشان

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18281  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 نوبت دوم  18282  دانشگاه يزد

 - 3 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 نوبت دوم  18283  دانشگاه تبريز

 2  - محل اجرا پژوهشكده انرژي
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 نوبت دوم  18284 تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت 

 - 7 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  18285  )گرمسار

 - 2 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 نوبت دوم  18286  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

- 1 نوبت دوم  18287 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك نوبت دوم  18288  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 

 - 1 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 نوبت دوم  18289 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
 نوبت دوم  18290  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 

- 20 غيرانتفاعي  18291  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18292  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18293  آملغيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18294  رشت -احرار غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18295  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18296  قزوين - اكباتان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18297  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18298  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18299  مشهد -بهار غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

20  - پذيرش با عنوان قدرت غيرانتفاعي  18300  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18301  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18302  گلوگاه مازندران -توحيد غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18303  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18304  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18305  مشهد - خراسان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18306  ساوه -دانشستان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18307  تبريز -رشديه غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18308  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18309  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18310  كرمانشاه -زاگرس غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18311  نيشابور - سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 150 جدول شماره 3  

 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  18312  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18313  رشت -سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18314  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18315  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18316  ابهر - صائب غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

20  - فقط مرد غيرانتفاعي  18317  تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18318  قزوين -عالمه رفيعي غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18319  كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18320  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18321  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18322  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18323  محمودآباد - كاوش غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18324  اروميه -كمال غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18325  بوشهر - ليان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18326  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18327  سلماس -معراج غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18328  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18329  ساري - هدف غيرانتفاعي  مؤسسه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  24030  مشهد - خراسان غيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18330  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18331  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18332  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18333  قزوين - اكباتان غيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18334  قزوين - دارالفنون غيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18335  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي  18336  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه

مديريت انرژي الكتريكي - پذيرش با عنوان قدرت  -  20 
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 غيرانتفاعي  18337  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش مجازي دولتي  18338  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
 40  - محور آموزش

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 
 الكتريكي

 مجازي دولتي  18339  دانشگاه شاهرود

 35  - محور آموزش
ي ها سيستمو مديريت ريزي  برنامه - مهندسي برق 

 انرژي
 مجازي دولتي  18340  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18341  دانشگاه اروميه قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 7 خودگردان پرديس  18342  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18343  دانشگاه تربيت مدرس قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
 قدرتي ها سيستم - مهندسي برق  15  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  18344  )كيش

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18345  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18346  كرمانشاه -دانشگاه رازي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

- 15 خودگردان پرديس  18347  دانشگاه زنجان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18348  دانشگاه سمنان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  18349  تهران - دانشگاه شاهد  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18350  دانشگاه شهركرد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

- 30 خودگردان پرديس  18351  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18352  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

- 10 خودگردان پرديس  18353  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18354  دانشگاه شيراز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18355  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18356  دانشگاه صنعتي بابل قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18357  دانشگاه صنعتي شيراز قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
18  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18358  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

- 6 خودگردان پرديس  18359  دانشگاه فردوسي مشهد قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
- 6 خودگردان پرديس  18360  دانشگاه كاشان قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 

8  - قدرت-پذيرش با عنوان مهندسي برق خودگردان پرديس  18361  سنندج -دانشگاه كردستان  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18362  رشت -دانشگاه گيالن  قدرتي ها سيستم - مهندسي برق 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  18363  دانشگاه اروميه الكتريكي

 12  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريز محل تحصيل
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

خودگردان پرديس  18364  دانشگاه تبريز الكتريكي

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

خودگردان پرديس  18365  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

 4  - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

خودگردان پرديس  18366  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

خودگردان پرديس  18367  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكتريكي

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  18368  دانشگاه سمنان الكتريكي
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق  5  - شرايط در انتهاي دفترچه
خودگردان پرديس  18369  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

خودگردان پرديس  18370  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  الكتريكي

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
خودگردان پرديس  18371  دانشگاه صنعتي بابل

 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
خودگردان پرديس  18372  دانشگاه صنعتي شيراز

 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
خودگردان پرديس  18373  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
هاي  ماشينالكترونيك قدرت و  - مهندسي برق 

 الكتريكي
خودگردان پرديس  18374  دانشگاه كاشان

1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  خودگردان پرديس  18375  دانشگاه اصفهان گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18376  دانشگاه شيراز گرايش مهندسي راكتور اي هستهمهندسي 
 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 
 )ي قدرتها سيستمباضرايب (

خودگردان پرديس  18377  دانشگاه شيراز

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گرايش مهندسي پرتوپزشكي  اي هستهمهندسي 

 )ي قدرتها سيستمباضرايب (
خودگردان پرديس  18378  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  - 12 روزانه  18379  دانشگاه اروميه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18380  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18381  دانشگاه تبريز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18382 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 1 روزانه  18383  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  18384  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  - و پرورش آموزش

- 10 روزانه  18385  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18386  دانشگاه تهران موجمخابرات ميدان و  - مهندسي برق 

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18387  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18388  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 15 روزانه  18389  دانشگاه سمنان ميدان و موجمخابرات  - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18390  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  18391  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18392  دانشگاه شاهرود موجمخابرات ميدان و  - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18393  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18394  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18395  دانشگاه شيراز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 7 روزانه  18396  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 9 روزانه  18397  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18398  دانشگاه صنعتي بابل مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 20 روزانه  18399  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ميدان و موجمخابرات  - مهندسي برق 
-  12 روزانه  18400  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18401  دانشگاه صنعتي شيراز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 1 روزانه  18402  دانشگاه صنعتي قم موجمخابرات ميدان و  - مهندسي برق 

 پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش آفا
شرايط در انتهاي دفترچه  - ) استتار، اختفاء و فريب(
 محل تحصيل تهران -

 روزانه  18403  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  7  -

استتار، (آفاپذيرش با عنوان پدافند غيرعامل گرايش 
ويژه شاغلين نيروهاي مسلح ـ  ـ) اختفاء و فريب

 محل تحصيل تهران ـشرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه  18404  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  -

10  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18405  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  18406  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 18 روزانه  18407  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

 روزانه  18408  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  5  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 

 ارائهانجام مصاحبه منوط به . بورسيه آجا و ساحفاجا
شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 
 روزانه  18409  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  -

بورسيه قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا ارتش 
 ارائهانجام مصاحبه منوط به . جمهوري اسالمي ايران

شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  18410  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  -

. بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
موفقتنامه از ارگان  ارائهانجام مصاحبه منوط به 
شرايط در انتهاي دفترچه  -بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -

 روزانه  18411  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  1  -

. بورسيه نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران
موفقتنامه از ارگان  ارائهانجام مصاحبه منوط به 
شرايط در انتهاي دفترچه  -بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -

 روزانه  18412  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  2  -

. بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
موفقتنامه از ارگان  ارائهانجام مصاحبه منوط به 
شرايط در انتهاي دفترچه  -بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -

 روزانه  18413  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  4  -

- 6 روزانه  18414  دانشگاه فردوسي مشهد مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18415  دانشگاه كاشان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 روزانه  18416  رشت -دانشگاه گيالن  موجمخابرات ميدان و  - مهندسي برق 
- 7 روزانه  18417  دانشگاه يزد مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 5 مخابرات نوري - مهندسي برق  روزانه  18418  دانشگاه تبريز
- 8 روزانه  18419  دانشگاه اروميه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18420  دانشگاه اصفهان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18421  دانشگاه بيرجند مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18422  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18423  دانشگاه تبريز مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18424 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مخابرات سيستم - برق مهندسي 
- 1 روزانه  18425  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  18426  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  سيستممخابرات  - مهندسي برق  2  - و پرورش آموزش

- 10 روزانه  18427  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 7 روزانه  18428  دانشگاه تهران مخابرات سيستم - مهندسي برق 

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18429  تهران - )ع(جامع امام حسين  دانشگاه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18430  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 1 روزانه  18431  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 18 روزانه  18432  دانشگاه سمنان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18433  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

8  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  18434  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 25 روزانه  18435  دانشگاه شاهرود مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18436  دانشگاه شهركرد سيستممخابرات  - مهندسي برق 
- 16 روزانه  18437  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18438  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18439  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18440  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 22 روزانه  18441  دانشگاه شيراز مخابرات سيستم - مهندسي برق 

20  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18442  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات سيستم - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -پذيرش با عنوان مهندسي صدا 

 روزانه  18443  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات سيستم - مهندسي برق  20  - فقط مرد -دفترچه 

- 4 روزانه  18444  دانشگاه صنعتي اروميه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 23 روزانه  18445  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 9 روزانه  18446  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

6  - پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره روزانه  18447  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18448  دانشگاه صنعتي بابل سيستممخابرات  - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18449  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 12 روزانه  18450  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 21 روزانه  18451  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 16 روزانه  18452  دانشگاه صنعتي شيراز مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18453  دانشگاه صنعتي قم مخابرات سيستم - مهندسي برق 

10  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18454  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات سيستم - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  18455  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات سيستم - مهندسي برق  2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 14 روزانه  18456  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

 روزانه  18457  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات سيستم - مهندسي برق  4  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -. امنيت و رمز ميباشد 

 مردفقط 
 روزانه  18458  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات سيستم - مهندسي برق  2  -

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -. امنيت و رمز ميباشد

 فقط مرد
 روزانه  18459  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات سيستم - مهندسي برق  2  -

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -. امنيت و رمز ميباشد

 فقط مرد
 روزانه  18460  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات سيستم - مهندسي برق  2  -

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -. امنيت و رمز ميباشد

 فقط مرد
 روزانه  18461  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات سيستم - مهندسي برق  3  -

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -. امنيت و رمز ميباشد

 فقط مرد
 روزانه  18462  و فنون هوايي شهيد ستاريدانشگاه علوم  مخابرات سيستم - مهندسي برق  1  -

- 8 روزانه  18463  دانشگاه فردوسي مشهد مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 4 روزانه  18464  دانشگاه كاشان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18465  سنندج -دانشگاه كردستان  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 10 روزانه  18466  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18467  دانشگاه مالير مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 15 روزانه  18468  قوچان -نوين هاي  فناوريدانشگاه مهندسي  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 27 روزانه  18469  دانشگاه يزد مخابرات سيستم - مهندسي برق 

پذيرش با عنوان مهندسي برق مخابرات سيستم 
شرايط در انتهاي  -گرايش اطالعات الكترونيكي 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه  18470  دانشكده اطالعات مخابرات سيستم - مهندسي برق  19  -

پذيرش با عنوان مهندسي برق مخابرات سيستم 
شرايط در انتهاي  -گرايش اطالعات الكترونيكي 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه  18471  دانشكده اطالعات مخابرات سيستم - مهندسي برق  -  19

- 3 روزانه  18472  دانشگاه تبريز مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
- 3 روزانه  18473  دانشگاه تهران مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18474  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
- 8 روزانه  18475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
- 6 روزانه  18476  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18477  مالك اشتردانشگاه صنعتي  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  18478  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق  2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 روزانه  18479  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رمزنگاريمخابرات امن و  - مهندسي برق  7  - مخابرات امن

- 3 روزانه  18480  دانشگاه تهران مخابراتي هاي شبكه - مهندسي برق 
- 5 روزانه  18481  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتي هاي شبكه - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18482  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18483  دانشگاه تبريز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18484 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18485  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  18486  دانشگاه تهران مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18487  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 7 دومنوبت   18488  دانشگاه سمنان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18489  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  18490  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 دومنوبت   18491  دانشگاه شاهرود مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18492  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18493  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  18494  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18495  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18496  دانشگاه صنعتي بابل مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 9 نوبت دوم  18497  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  18498  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
-  1 نوبت دوم  18499  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18500  دانشگاه صنعتي قم مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
شرايط در انتهاي  -) استتار، اختفاء و فريب(آفا

 محل تحصيل تهران -دفترچه 
 نوبت دوم  18501  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق  7  -

10  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  18502  دانشگاه صنعتي مالك اشتر و موج مخابرات ميدان - مهندسي برق 
- 10 نوبت دوم  18503  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

5  - فقط مرد نوبت دوم  18504  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18505  دانشگاه فردوسي مشهد مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18506  دانشگاه كاشان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18507  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18508  دانشگاه يزد مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 3 مخابرات نوري - مهندسي برق  نوبت دوم  18509  دانشگاه تبريز
- 2 نوبت دوم  18510  دانشگاه اصفهان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  18511  دانشگاه بيرجند مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18512  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18513  دانشگاه تبريز مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18514 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18515  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18516  دانشگاه تهران مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 7 نوبت دوم  18517  دانشگاه سمنان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18518  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

8  - دفترچهشرايط در انتهاي  نوبت دوم  18519  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 10 نوبت دوم  18520  دانشگاه شاهرود مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 4 نوبت دوم  18521  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18522  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18523  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  18524  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات سيستم - مهندسي برق 
شرايط در انتهاي  -مهندسي صدا پذيرش با عنوان 

 نوبت دوم  18525  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مخابرات سيستم - مهندسي برق  10  - فقط مرد -دفترچه 

- 5 نوبت دوم  18526  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
4  - محور آموزش نوبت دوم  18527  صنعتي اصفهاندانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

- 5 نوبت دوم  18528  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
3  - پذيرش با عنوان مهندسي فنّاوري ماهواره نوبت دوم  18529  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

- 3 نوبت دوم  18530  دانشگاه صنعتي بابل مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 6 نوبت دوم  18531  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

4  - محور آموزش نوبت دوم  18532  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 8 نوبت دوم  18533  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سيستممخابرات  - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18534  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18535  دانشگاه صنعتي قم مخابرات سيستم - مهندسي برق 

10  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  18536  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سيستممخابرات  - مهندسي برق 
- 5 نوبت دوم  18537  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
 نوبت دوم  18538  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مخابرات سيستم - مهندسي برق  1  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 

ي ها سيستمفعاليت پژوهشي اين رشته در زمينه 
 نوبت دوم  18539  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات سيستم - مهندسي برق  5  - فقط مرد -. باشد امنيت و رمز مي

- 6 دومنوبت   18540  دانشگاه فردوسي مشهد مخابرات سيستم - مهندسي برق 
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 نوبت دوم  18541  دانشگاه كاشان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 3 نوبت دوم  18542  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18543  دانشگاه مالير مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 13 نوبت دوم  18544  دانشگاه يزد مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18545  دانشگاه تبريز مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18546  دانشگاه تهران مخابرات امن و رمزنگاري - برق  مهندسي
- 1 نوبت دوم  18547  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  18548  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق 
- 1 نوبت دوم  18549  دانشگاه تهران مخابراتي هاي شبكه - مهندسي برق 
- 2 نوبت دوم  18550  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتي هاي شبكه - مهندسي برق 

3  - محور آموزش نوبت دوم  18551  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتي هاي شبكه - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18552  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18553  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18555  رشت -سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18556  اروميه -كمال غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

15  - فقط زن غيرانتفاعي  18557  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  18558  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

- 20 غيرانتفاعي  18559  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18560  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

20  - -پذيرش با عنوان مخابرات سيستم  غيرانتفاعي  18561  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه سيستممخابرات  - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18562  قزوين - اكباتان غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18563  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18564  شيراز -پاسارگاد غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18565  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18566  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18567  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18568  مشهد - خراسان غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18569  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  24050  رشت -سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18570  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18571  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18572  قزوين -عالمه رفيعي غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18573  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 
- 20 غيرانتفاعي  18574  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه مخابرات سيستم - مهندسي برق 

20  - محور آموزش مجازي دولتي  18575  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  18576  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
20  - محور آموزش دولتيمجازي   18577  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات سيستم - مهندسي برق 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  18578  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  18579  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
30  - محور آموزش مجازي دولتي  18580  تهران -  دانشگاه علم و صنعت ايران مخابرات سيستم - مهندسي برق 

 آموزش -مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 مجازي دولتي  18581  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات سيستم - مهندسي برق  40  - محور

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي دولتي  18582  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات امن و رمزنگاري - مهندسي برق  40  - محور آموزش -مخابرات امن 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18583  دانشگاه اروميه مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  18584  دانشگاه تبريز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18585  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18586  دانشگاه سمنان مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  18587  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18588  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18589  دانشگاه صنعتي بابل مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18590  دانشگاه صنعتي شيراز مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
18  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18591  تهران - و صنعت ايران دانشگاه علم  مخابرات ميدان و موج - مهندسي برق 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18592  دانشگاه اروميه مخابرات سيستم - مهندسي برق 

- 4 خودگردان پرديس  18593  دانشگاه اصفهان مخابرات سيستم - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  18594  دانشگاه تبريز مخابرات سيستم - مهندسي برق 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18595  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات سيستم - مهندسي برق 

 مخابرات سيستم - مهندسي برق  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  18596  )كرج
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18597  دانشگاه سمنان مخابرات سيستم - مهندسي برق 

8  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  18598  تهران - دانشگاه شاهد  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18599  دانشگاه شيراز مخابرات سيستم - مهندسي برق 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18600  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18601  صنعتي بابلدانشگاه  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18602  دانشگاه صنعتي شيراز مخابرات سيستم - مهندسي برق 
14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18603  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات سيستم - مهندسي برق 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18604  رشت -دانشگاه گيالن  مخابرات سيستم - مهندسي برق 

- 27 خودگردان پرديس  18605  دانشگاه يزد مخابرات سيستم - مهندسي برق 
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  - 4 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18606  دانشگاه اصفهان
- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18607  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 14 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18608  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18609  دانشگاه تبريز
- 2 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18610  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  18611  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كنترل –مهندسي برق  2  - و پرورش آموزش

- 8 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18612  دانشگاه تربيت مدرس
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي برق، كنترل

 روزانه  18613  دانشگاه تربيت مدرس كنترل - برق مهندسي  8  - اتوماسيون صنعتي

- 12 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18614  دانشگاه تفرش
- 6 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18615  دانشگاه تهران
- 8 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18616  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

10  - محل تحصيل تهران كنترل - مهندسي برق  روزانه  18617  دانشگاه خوارزمي
- 15 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18618  دانشگاه زنجان
- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18619  دانشگاه سمنان

4  - شرايط در انتهاي دفترچه كنترل - مهندسي برق  روزانه  18620  تهران - دانشگاه شاهد 
- 28 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18621  دانشگاه شاهرود
- 4 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18622  دانشگاه شهركرد
- 10 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18623  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 20 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 3 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18625  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18626  دانشگاه شيراز
- 10 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18627  دانشگاه صنعتي اروميه
- 12 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18628  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 11 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18629  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 14 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18630  دانشگاه صنعتي بابل

20  - كنترل -پذيرش با عنوان مهندسي برق كنترل - مهندسي برق  روزانه  18631  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
زمينه  -كنترل  -پذيرش با عنوان مهندسي برق

 روزانه  18632  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كنترل - مهندسي برق  4  - تخصصي سيستم

- 16 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18633  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 8 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18634  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 15 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18635  دانشگاه صنعتي شيراز
- 6 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18636  دانشگاه صنعتي قم

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  كنترل - مهندسي برق  روزانه  18637  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  18638  صنعتي مالك اشتردانشگاه  كنترل - مهندسي برق  2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18639  دانشگاه صنعتي همدان
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان كنترل و عاليم 

 روزانه  18640  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل - مهندسي برق  20  - دانشكده مهندسي راه آهن

- 18 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18641  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 
فقط مرد  -پذيرش با عنوان مهندس فناوري ماهواره 

 روزانه  18642  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل - مهندسي برق  3  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -

- 6 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18643  دانشگاه فردوسي مشهد
فقط مرد -كنترل  -با عنوان مهندسي برق پذيرش  -  10 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18644  دانشگاه قم

- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18645  دانشگاه كاشان
- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18646  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18647  قوچان - نوينهاي  فناوريدانشگاه مهندسي 
- 6 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18648  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 5 كنترل - مهندسي برق  روزانه  18649  دانشگاه يزد
- 2 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18650  دانشگاه اصفهان
- 3 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18651  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18652  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18653  دانشگاه تبريز
- 2 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18654  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18655  تهران دانشگاه
- 1 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18656  دانشگاه زنجان
- 2 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18657  دانشگاه سمنان

4  - شرايط در انتهاي دفترچه كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18658  تهران - دانشگاه شاهد 
- 13 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18659  دانشگاه شاهرود
- 1 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18660  دانشگاه شهركرد
- 3 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18661  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18662  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

4  - محور آموزش كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18663  اصفهاندانشگاه صنعتي 
- 6 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18664  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18665  دانشگاه صنعتي بابل

10  - كنترل -پذيرش با عنوان مهندسي برق كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18666  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 آموزش -كنترل  -پذيرش با عنوان مهندسي برق

 نوبت دوم  18667  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كنترل - مهندسي برق  5  - محور

زمينه  -كنترل  -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 نوبت دوم  18668  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كنترل - مهندسي برق  2  - تخصصي سيستم

زمينه  -كنترل  -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 نوبت دوم  18669  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كنترل - مهندسي برق  1  - محور آموزش -تخصصي سيستم 

- 6 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18670  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 1 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18671  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 3 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18672  دانشگاه صنعتي قم

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18673  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 5 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18674  دانشگاه صنعتي همدان
- 9 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18675  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
 نوبت دوم  18676  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل - مهندسي برق  1  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 كنترل –مهندسي برق  نوبت دوم  18677  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18678  كاشان دانشگاه
- 4 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18679  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 3 كنترل - مهندسي برق  نوبت دوم  18680  دانشگاه يزد
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18681  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18682  آملغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18683  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18684  شيراز -پاسارگاد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18685  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18686  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18687  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18688  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18689  مشهد - خراسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18690  قزوين - دارالفنون غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18691  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18692  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18693  كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18694  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كنترل - مهندسي برق  غيرانتفاعي  18695  ساري - هدف غيرانتفاعي  مؤسسه

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي برق، كنترل
 مجازي دولتي  18696  دانشگاه تربيت مدرس كنترل - مهندسي برق  40  - محور آموزش -اتوماسيون صنعتي 

40  - محور آموزش كنترل - مهندسي برق  مجازي دولتي  18697  دانشگاه فردوسي مشهد
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18698  دانشگاه تبريز

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي برق، كنترل
محل تحصيل پرديس  -اتوماسيون صنعتي 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  18699  دانشگاه تربيت مدرس كنترل - مهندسي برق  8  -

 كنترل - مهندسي برق  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  18700  )كيش
4  - شرايط در انتهاي دفترچه كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18701  تهران - دانشگاه شاهد 

- 28 كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18702  دانشگاه شاهرود
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل - برق  مهندسي خودگردان پرديس  18703  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18704  دانشگاه صنعتي بابل
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18705  دانشگاه صنعتي شيراز
18  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل - مهندسي برق  خودگردان پرديس  18706  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
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  - 6 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18707  دانشگاه اصفهان
- 9 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18708  دانشگاه تبريز
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18709  دانشگاه تربيت مدرس
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18710  دانشگاه تهران
- 3 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18711  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18712  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18713  دانشگاه زنجان
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18714  دانشگاه سمنان

7  - شرايط در انتهاي دفترچه )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18715  تهران - دانشگاه شاهد 
- 6 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18716  دانشگاه شيراز

اطالعات  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 روزانه  18717  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  5  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -پزشكي 

15  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18718  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 12 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18719  دانشگاه صنعتي بابل
- 12 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18720  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18721  تبريز -سهند  دانشگاه صنعتي
- 6 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18722  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 14 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18723  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  روزانه  18724  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 )بيوالكتريك(پزشكي مهندسي  نوبت دوم  18725  دانشگاه اصفهان
- 6 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18726  دانشگاه تبريز
- 4 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18727  دانشگاه تهران
- 1 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18728  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 1 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18729  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 1 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18730  دانشگاه زنجان
- 4 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18731  دانشگاه سمنان

7  - شرايط در انتهاي دفترچه )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18732  تهران - دانشگاه شاهد 
7  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18733  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

اطالعات  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 نوبت دوم  18734  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -پزشكي 

- 5 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18735  دانشگاه صنعتي بابل
- 5 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18736  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 3 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18737  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 1 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18738  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 8 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18739  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  نوبت دوم  18740  دانشگاه فردوسي مشهد
- 20 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  غيرانتفاعي  18741  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  غيرانتفاعي  18742  ساوه -دانشستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  غيرانتفاعي  18743  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 157 جدول شماره 3  

 

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 20 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  غيرانتفاعي  18744  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  غيرانتفاعي  18745  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان غيرانتفاعي  مؤسسه

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  خودگردان پرديس  18746  دانشگاه تبريز
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  خودگردان پرديس  18747  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  - 3 مكاترونيك روزانه  18748  دانشگاه اراك
- 14 مكاترونيك روزانه  18749  دانشگاه تبريز

3  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين مكاترونيك روزانه  18750  دانشگاه تهران
- 5 مكاترونيك روزانه  18751  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 مكاترونيك روزانه  18752  دانشگاه سمنان
- 3 مكاترونيك روزانه  18753  دانشگاه شاهرود

محل برگزاري  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 روزانه  18754  دانشگاه شاهرود مكاترونيك 8  - گروه رباتيك

- 2 مكاترونيك روزانه  18755  دانشگاه صنعتي اروميه
- 2 مكاترونيك روزانه  18756  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 روزانه  18757  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مكاترونيك 2  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 7 مكاترونيك روزانه  18758  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 مكاترونيك 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18759  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 مكاترونيك 2  - دفترچه

تحصيل شاهين شهر محل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18760  )اصفهان

2  - فقط زن مكاترونيك روزانه  18761  عالي بم آموزشمجتمع 
2  - فقط مرد مكاترونيك روزانه  18762  عالي بم آموزشمجتمع 

- 3 مكاترونيك نوبت دوم  18763  دانشگاه اراك
- 10 مكاترونيك نوبت دوم  18764  دانشگاه تبريز

3  - علوم و فنون نوين محل تحصيل دانشكده مكاترونيك نوبت دوم  18765  دانشگاه تهران
- 2 مكاترونيك نوبت دوم  18766  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 مكاترونيك نوبت دوم  18767  دانشگاه سمنان
- 2 مكاترونيك نوبت دوم  18768  دانشگاه شاهرود

 محل برگزاري -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 نوبت دوم  18769  دانشگاه شاهرود مكاترونيك 4  - گروه رباتيك

- 1 مكاترونيك نوبت دوم  18770  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 

 نوبت دوم  18771  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مكاترونيك 1  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 3 مكاترونيك نوبت دوم  18772  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 مكاترونيك 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  18773  )اصفهان

20  - فقط مرد مكاترونيك غيرانتفاعي  18774  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مكاترونيك غيرانتفاعي  18775  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه

 مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  18776  )كرج

 مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  18777  )كيش
5  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  مكاترونيك خودگردان پرديس  18778  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي نفت  - 1253
محل  -پذيرش با عنوان مهندسي اكتشاف نفت 
 روزانه  18779  دانشگاه تهران اكتشاف -مهندسي نفت  4  -  تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

- 6 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18780  دانشگاه سمنان
- 7 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18781  دانشگاه شاهرود

14  - محل تحصيل آبادان اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18782  دانشگاه صنعت نفت
- 6 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18783  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 7 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18784  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 5 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18785  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 5 اكتشاف -مهندسي نفت  روزانه  18786  دانشگاه يزد

محل  -پذيرش با عنوان مهندسي اكتشاف نفت 
 نوبت دوم  18787  دانشگاه تهران اكتشاف -مهندسي نفت  2  - تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

2  - -پذيرش با عنوان  اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18788  دانشگاه سمنان
- 2 اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18789  دانشگاه شاهرود
- 2 اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18790  دانشگاه صنعتي اصفهان

4  - محور آموزش اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18791  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18792  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18793  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 3 اكتشاف -مهندسي نفت  نوبت دوم  18794  دانشگاه يزد

3  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  اكتشاف -مهندسي نفت  خودگردان پرديس  18795  دانشگاه سمنان
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اكتشاف -مهندسي نفت  خودگردان پرديس  18796  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي نفت  - 1253

  - 4 حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18797  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه 
12  - فقط مرد حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18798  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت 

- 3 حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18799  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
3  - تجهيزات نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18800  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 

- 5 حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18801  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 7 حفاري -مهندسي نفت  روزانه  18802  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 6 بهره برداري -مهندسي نفت  روزانه  18803  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 158 جدول شماره 3  

 

 )2كد ضريب ( نفتمجموعه مهندسي  - 1253  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 12 بهره برداري -مهندسي نفت  روزانه  18804  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت 
- 5 بهره برداري - مهندسي نفت روزانه  18805  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 5 بهره برداري -مهندسي نفت  روزانه  18806  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 7 بهره برداري -مهندسي نفت  روزانه  18807  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 2 حفاري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18808  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

2  - تجهيزات نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  حفاري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18809  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 حفاري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18810  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 حفاري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18811  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 بهره برداري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18812  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 بهره برداري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18813  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 بهره برداري -مهندسي نفت  نوبت دوم  18814  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  بهره برداري -مهندسي نفت  خودگردان پرديس  18815  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 بهره برداري -مهندسي نفت  15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  18816  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 )3كد ضريب (نفت مجموعه مهندسي  - 1253

  - 10 روزانه  18817  دانشگاه تربيت مدرس مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 10 روزانه  18818  دانشگاه تهران مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 5 روزانه  18819  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 8 روزانه  18820  دانشگاه سمنان هيدروكربوريمخازن  -مهندسي نفت 

7  - .نفر مربوط به رشته مهندسي شيمي است 3 روزانه  18821  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 16 روزانه  18822  دانشگاه شيراز مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 15 روزانه  18823  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

8  - پذيرش با عنوان مديريت مخازن هيدروكربني روزانه  18824  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 7 روزانه  18825  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 15 روزانه  18826  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 7 روزانه  18827  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

8  - پذيرش با عنوان مهندسي مخازن هيدروكربوري روزانه  18828  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 5 نوبت دوم  18829  دانشگاه تربيت مدرس مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 5 نوبت دوم  18830  دانشگاه تهران مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 2 نوبت دوم  18831  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

4  - پذيرش با عنوان نوبت دوم  18832  دانشگاه سمنان مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
3  - .نفر مربوط به رشته مهندسي شيمي است 1 نوبت دوم  18833  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

- 3 دومنوبت   18834  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
- 6 نوبت دوم  18835  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18836  دانشگاه تربيت مدرس مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

 مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت  15 - 
پرديس خودگردان در جزيره محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  18837  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18838  دانشگاه شيراز مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18839  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخازن هيدروكربوري -مهندسي نفت 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي پليمر  - 1255

  - 5 روزانه  18840  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
علوم و تكنولوژي  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 

 روزانه  18841  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 4  - محل تحصيل دانشكده شيمي -پليمر 

- 10 روزانه  18842  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 10 روزانه  18843  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 12 روزانه  18844  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 16 روزانه  18845  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر

 مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 6 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  18846  )بندر ماهشهر

- 10 روزانه  18847  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 7 روزانه  18848  دانشگاه صنعتي قم گرايش صنايع پليمرمهندسي پليمر 

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 
شرايط در انتهاي دفترچه  -. هاي پليمري كامپوزيت

 محل تحصيل تهران -
 روزانه  18849  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 3  -

ويژه  -مركب پذيرش با عنوان مهندسي مواد 
هاي  زمينه كامپوزيت -شاغلين نيروهاي مسلح

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -پليمري 
 تهران

 روزانه  18850  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 2  -

- 7 روزانه  18851  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 5 روزانه  18852  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 11 روزانه  18853  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر

صنايع پليمر -پذيرش با عنوان رشته مهندسي پليمر  -  39 روزانه  18854  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
هاي  بيومتريال-عنوان مهندسي پليمر پذيرش با 

 روزانه  18855  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 11  - پليمري

مهندسي علوم و  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 
 روزانه  18856  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش نانوپليمر 10  - تكنولوژي پليمر

- 5 گرايش نانوپليمرمهندسي پليمر  روزانه  18857  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
6  - زمينه پليمري مهندسي مواد مركب روزانه  18858  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

- 5 نوبت دوم  18859  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
علوم و تكنولوژي  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 

 نوبت دوم  18860  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 3  - محل تحصيل دانشكده شيمي -پليمر 

- 4 نوبت دوم  18861  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 5 نوبت دوم  18862  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 7 نوبت دوم  18863  دانشگاه صنعتي اصفهان پليمر مهندسي پليمر گرايش صنايع
- 8 نوبت دوم  18864  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي پليمر  -  1255  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 3 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  18865  )بندر ماهشهر

- 5 نوبت دوم  18866  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 3 نوبت دوم  18867  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 
شرايط در انتهاي دفترچه  -هاي پليمري  كامپوزيت

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم  18868  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 5  -

- 2 نوبت دوم  18869  دانشگاه مراغه پليمر گرايش صنايع پليمرمهندسي 
- 5 نوبت دوم  18870  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
- 2 مهندسي پليمر گرايش نانوپليمر نوبت دوم  18871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

2  - زمينه پليمري مهندسي مواد مركب نوبت دوم  18872  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر 15 - 
خودگردان پرديس  18873  )كيش

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  18874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي پليمر  - 1255

  - 9 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون روزانه  18875  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون 6 -  محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه  18876  )بندر ماهشهر

- 4 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون روزانه  18877  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 5 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون روزانه  18878  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

مهندسي -پذيرش با عنوان رشته مهندسي پليمر 
پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيونمهندسي  7  - فرايندهاي پليمريزاسيون  روزانه  18879  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

- 2 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون روزانه  18880  تهران -پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  مؤسسه
- 2 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون نوبت دوم  18881  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 

مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون 3 -  محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم  18882  )بندر ماهشهر

- 5 مهندسي پليمر گرايش مهندسي فرايندپليمريزاسيون نوبت دوم  18883  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

  - 8 سازه كشتي روزانه  18884  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازه كشتي 3  - دريايي هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه  18885  )بندرعباس

- 4 سازه كشتي روزانه  18886  صنعتي بابلدانشگاه 
- 10 سازه كشتي روزانه  18887  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

هاي  هپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش ساز
 سازه كشتي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه -متحرك دريايي 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18888  )اصفهان

 هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش 
 روزانه  18889  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه كشتي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه -متحرك دريايي 

 هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش 
 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -متحرك دريايي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  18890  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه كشتي 1  -

هاي  هپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش ساز
 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -متحرك دريايي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 سازه كشتي 1  -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18891  )اصفهان

 سازه كشتي 1  - دريايي هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  18892  )بندرعباس

- 4 سازه كشتي نوبت دوم  18893  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 سازه كشتي نوبت دوم  18894  دانشگاه صنعتي بابل
- 2 كشتيسازه  نوبت دوم  18895  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

هاي  هپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش ساز
 سازه كشتي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه -متحرك دريايي 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  18896  )اصفهان

 هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش 
 نوبت دوم  18897  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه كشتي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه -متحرك دريايي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه كشتي خودگردان پرديس  18898  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

  - 10 هيدرومكانيك كشتي روزانه  18899  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
8  - هيدروديناميك-پذيرش با عنوان مهندسي دريا  هيدرومكانيك كشتي روزانه  18900  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

- 6 هيدرومكانيك كشتي روزانه  18901  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 هيدرومكانيك كشتي 3  - عنوان مهندسي سواحلپذيرش با 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه  18902  )بندرعباس

پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه كشتي 
 هيدرومكانيك كشتي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18903  )اصفهان

پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه كشتي 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -

 دفترچه
 هيدرومكانيك كشتي 2  -

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  18904  )اصفهان

5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  هيدرومكانيك كشتي روزانه  18905  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 
فقط مخصوص كاركنان پايور نيروي دريايي ارتش 

شرايط در انتهاي  -جمهوري اسالمي ايران مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه  18906  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  هيدرومكانيك كشتي 5  -

- 5 هيدرومكانيك كشتي نوبت دوم  18907  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
8  - هيدروديناميك-پذيرش با عنوان مهندسي دريا  هيدرومكانيك كشتي نوبت دوم  18908  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 هيدرومكانيك كشتي 1  - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  18909  )بندرعباس

- 3 هيدرومكانيك كشتي نوبت دوم  18910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه كشتي 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هيدرومكانيك كشتي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه -
 نوبت دوم  18911  )اصفهان

5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  هيدرومكانيك كشتي نوبت دوم  18912  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هيدرومكانيك كشتي خودگردان پرديس  18913  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  )3كد ضريب (مهندسي معماري كشتي مجموعه  - 1256
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 مهندسي ساخت در صنايع دريايي 8 -  
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  18914  )بندرعباس

 مهندسي ساخت در صنايع دريايي 4 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  18915  )بندرعباس

 )1كد ضريب (مهندسي شيمي  - 1257

  - 3 روزانه  18916  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 8 روزانه  18917  دانشگاه تربيت مدرس كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 
- 5 روزانه  18918  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 6 روزانه  18919  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 12 روزانه  18920  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 10 روزانه  18921  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 5 روزانه  18922  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 12 روزانه  18923  دانشگاه صنعتي بابل كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 
- 16 روزانه  18924  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 12 روزانه  18925  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي هاي  فناوري
عنوان مدرك فارغ التحصيلي مهندسي . انرژي 
محل تحصيل دانشكده  -انرژي ي ها سيستم

 مهندسي انرژي

 روزانه  18926  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي ي ها سيستم

انرژي، عنوان مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -انرژي ي ها سيستم

 مهندسي انرژي

 روزانه  18927  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -محيط زيست  -انرژي

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  18928  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3  -

با  -مهمات -پذيرش با عنوان مهندسي تسليحات
ويژه شاغلين نيروهاي  -رويكرد مواد پر انرژي 

 - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح 
 محل تحصيل تهران

 روزانه  18929  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2  -

با  -مهمات -تسليحاتپذيرش با عنوان مهندسي 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -رويكرد مواد پرانرژي 

 محل تحصيل تهران -فقط مرد 
 روزانه  18930  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5  -

- 8 روزانه  18931  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 8 روزانه  18932  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

14  - باشد مهندسي شيمي ميبا عنوان دانشجو پذيرش  روزانه  18933  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 2 روزانه  18934  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و 

1  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير روزانه  18935  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 11 روزانه  18936  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 روزانه  18937  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 6 روزانه  18938  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 8 روزانه  18939  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي

 جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرايندهاي  16 - 
محل تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان (دانشگاه تهران 

 روزانه  18940  )شهر گيالن

- 12 روزانه  18941  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 7 روزانه  18942  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 روزانه  18943  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 16 روزانه  18944  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 روزانه  18945  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 12 روزانه  18946  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 15 روزانه  18947  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 8 روزانه  18948  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 11 روزانه  18949  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي 
- 9 روزانه  18950  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 روزانه  18951  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 15 روزانه  18952  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش 

مهندسي پزشكي  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
دانشجويان پذيرفته شده در اين كدرشته ازابتداي -

ورود دروس مهندسي شيمي گرايش مهندسي 
 -پزشكي را اخذ كرده و با عنوان مهندسي شيمي

 .شد مهندسي پزشكي فارغ التحصيل خواهند

 روزانه  18953  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 6  -

- 16 روزانه  18954  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 11 روزانه  18955  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 7 روزانه  18956  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 16 روزانه  18957  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 3 روزانه  18958  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 14 روزانه  18959  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي 

15  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه  18960  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 6 روزانه  18962  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 2 روزانه  18963  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي 
- 4 روزانه  18964  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 7 روزانه  18965  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

8  - زيست پزشكي -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه  18966  دانشگاه تربيت مدرس گرايش طراحي فرايندمهندسي شيمي 
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  )1كد ضريب ( شيميمهندسي  - 1257  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 8 روزانه  18967  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 روزانه  18968  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2  -

- 22 روزانه  18969  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18970  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

- 4 روزانه  18971  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 12 روزانه  18972  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 10 روزانه  18973  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 10 روزانه  18974  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 10 روزانه  18975  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

21  - عنوان مهندسي شيميپذيرش با  روزانه  18976  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 4 روزانه  18977  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 9 روزانه  18978  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 6 روزانه  18979  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي 
- 11 روزانه  18980  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 6 روزانه  18981  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

11  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه  18982  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  18983  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  18984  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 5 روزانه  18985  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 4 روزانه  18986  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 3 روزانه  18987  كاشاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

9  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه  18988  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 8 روزانه  18989  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 25 روزانه  18961  قوچان -نوين هاي  فناوريدانشگاه مهندسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

4  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه  18990  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 1 روزانه  18991  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

1  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير روزانه  18992  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  شيمي گرايش طراحي فرايندمهندسي 
ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم
 فنون نوين

-  2 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 روزانه  18993  دانشگاه تهران

 - 7 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  18994  دانشگاه شيراز كنترل

 - 6 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  18995  دانشگاه صنعتي اصفهان كنترل

 - 7 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 روزانه  18996  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 9 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  18997  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كنترل

 - 20 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  18998  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل

 - 4 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  18999  دانشگاه فردوسي مشهد كنترل

 - 8 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 روزانه  19000  رشت -دانشگاه گيالن  كنترل

- 4 روزانه  19001  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 4 روزانه  19002  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -انرژي و محيط زيست 

 محيط زيست
 روزانه  19003  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5  -

- 6 روزانه  19004  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 9 روزانه  19005  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 6 روزانه  19006  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 5 روزانه  19007  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

 مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 9 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  19008  )بندر ماهشهر

- 13 روزانه  19009  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 9 روزانه  19010  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 5 روزانه  19011  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 2 روزانه  19012  و مهندسي شيمي ايران پژوهشگاه شيمي مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

3  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير روزانه  19013  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 14 روزانه  19014  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
- 11 روزانه  19015  دانشگاه صنعتي شيراز فراوري و انتقال گازمهندسي شيمي گرايش 
- 4 روزانه  19016  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
- 4 روزانه  19017  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي

 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 10 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -صنعتي اميركبير دانشگاه 

 روزانه  19018  )بندر ماهشهر

- 3 روزانه  19019  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 5 روزانه  19020  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 6 روزانه  19021  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش مهندسي صنايع غذاييمهندسي شيمي 
- 4 روزانه  19022  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 1 روزانه  19023  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 8 روزانه  19024  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  صنايع شيميايي معدنيمهندسي شيمي گرايش 
- 2 روزانه  19025  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني
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  )1كد ضريب ( شيميمهندسي  - 1257  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
 -پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير 

 روزانه  19026  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 -زيست پزشكي  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
 روزانه  19027  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 7  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

- 5 روزانه  19028  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 12 روزانه  19029  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 3 روزانه  19030  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش نانو فناوري مهندسي شيمي
- 6 روزانه  19031  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري

6  - نانو مهندسي شيمي -پذيرش با عنوان فتاوري نانو روزانه  19032  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 2 روزانه  19033  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران شيمي گرايش نانو فناوريمهندسي 
- 4 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19034  دانشگاه اصفهان
- 4 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19035  دانشگاه تبريز
- 2 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19036  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19037  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19038  دانشگاه شيراز
- 10 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19039  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 12 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19040  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 6 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19041  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 9 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19042  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 مهندسي شيمي گرايش پليمر روزانه  19043  دانشگاه كاشان

2  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير اي هستهمهندسي  روزانه  19044  دانشگاه اصفهان
3  - پذيرش با عنوان گرايش راكتور اي هستهمهندسي  روزانه  19045  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

6  - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت اي هستهمهندسي  روزانه  19046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
4  - راكتور -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  روزانه  19047  دانشگاه شيراز
گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته
 فيزيك

 روزانه  19048  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

با زمينه  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  - اي هستهمهندسي چرخه سوخت 

 دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه  19049  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  3  -

گرايش چرخه  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي،مدرك  -سوخت 

محل تحصيل  - اي هستهفارغ التحصيلي مهندسي 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه  19050  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  6  -

- 2 نوبت دوم  19051  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 4 نوبت دوم  19052  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 2 نوبت دوم  19053  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 2 نوبت دوم  19054  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 5 نوبت دوم  19055  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 2 نوبت دوم  19056  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي 
- 3 نوبت دوم  19057  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 5 نوبت دوم  19058  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 7 نوبت دوم  19059  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

با  -مهمات  -پذيرش با عنوان مهندسي تسليحات 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -رويكرد مواد پر انرژي 

 محل تحصيل تهران -فقط مرد 
 نوبت دوم  19060  صنعتي مالك اشتر دانشگاه مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7  -

- 2 نوبت دوم  19061  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 4 نوبت دوم  19062  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 10 نوبت دوم  19063  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 3 نوبت دوم  19064  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 نوبت دوم  19065  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 6 نوبت دوم  19066  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي

محل تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان (دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 8 - 
 نوبت دوم  19067  )شهر گيالن

- 3 نوبت دوم  19068  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 1 نوبت دوم  19069  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرايندهاي 
- 6 نوبت دوم  19070  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 2 نوبت دوم  19071  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 نوبت دوم  19072  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 نوبت دوم  19073  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 5 نوبت دوم  19074  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 3 نوبت دوم  19075  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 نوبت دوم  19076  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 5 نوبت دوم  19077  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 5 نوبت دوم  19078  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 نوبت دوم  19079  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 1 نوبت دوم  19080  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 4 نوبت دوم  19081  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي

9  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي نوبت دوم  19082  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 1 نوبت دوم  19083  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 3 نوبت دوم  19084  اصفهاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 5 نوبت دوم  19085  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 4 نوبت دوم  19086  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 نوبت دوم  19087  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2  -
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  )1كد ضريب ( شيميمهندسي  - 1257  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 11 نوبت دوم  19088  دانشگاه تهران طراحي فرايندمهندسي شيمي گرايش 
- 2 نوبت دوم  19089  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 3 نوبت دوم  19090  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 4 نوبت دوم  19091  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 2 نوبت دوم  19092  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 3 نوبت دوم  19093  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 5 نوبت دوم  19094  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 2 نوبت دوم  19095  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

2  - محور آموزش نوبت دوم  19096  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 5 نوبت دوم  19097  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

6  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  19098  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 5 نوبت دوم  19099  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 2 نوبت دوم  19100  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 1 نوبت دوم  19101  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 2 نوبت دوم  19102  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

1  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي نوبت دوم  19103  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
1  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير نوبت دوم  19104  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم

 فنون نوين
-  2 

سازي شبيه سازي و مهندسي شيمي گرايش مدل 
 كنترل

 نوبت دوم  19105  دانشگاه تهران

 - 4 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 نوبت دوم  19106  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 نوبت دوم  19107  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
گرايش مدل سازي شبيه سازي و مهندسي شيمي 

 كنترل
 نوبت دوم  19108  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 نوبت دوم  19109  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
 نوبت دوم  19110  رشت -دانشگاه گيالن 

- 3 نوبت دوم  19111  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 2 نوبت دوم  19112  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -انرژي و محيط زيست 

 محيط زيست
 نوبت دوم  19113  تهران دانشگاه مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5  -

- 3 نوبت دوم  19114  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 3 نوبت دوم  19115  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 3 نوبت دوم  19116  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

 شيمي گرايش محيط زيستمهندسي  5 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  19117  )بندر ماهشهر

- 5 نوبت دوم  19118  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 2 نوبت دوم  19119  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

1  - عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذيرپذيرش با  نوبت دوم  19120  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 3 نوبت دوم  19121  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
- 2 نوبت دوم  19122  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 5 - 
 نوبت دوم  19123  )بندر ماهشهر

- 1 نوبت دوم  19124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 1 نوبت دوم  19125  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  صنايع غذاييمهندسي شيمي گرايش مهندسي 
- 1 نوبت دوم  19126  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 2 نوبت دوم  19127  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي

 -پذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
 نوبت دوم  19128  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 -زيست پزشكي  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
 نوبت دوم  19129  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 7  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

- 2 نوبت دوم  19130  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 1 نوبت دوم  19131  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 4 نوبت دوم  19132  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري

3  - شيمينانو مهندسي  -پذيرش با عنوان فناوري نانو نوبت دوم  19133  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 2 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19134  دانشگاه اصفهان
- 2 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19135  دانشگاه تبريز
- 1 مهندسي شيمي گرايش پليمر دومنوبت   19136  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19137  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19138  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19139  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 مهندسي شيمي گرايش پليمر نوبت دوم  19140  كاشان دانشگاه

2  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير اي هستهمهندسي  نوبت دوم  19141  دانشگاه اصفهان
مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  - چرخه سوخت 
 انرژي و فيزيك

 نوبت دوم  19142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  2  -

- 4 پيام نور  19143  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و  4 - 
 پيام نور  19144  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  كنترل

- 4 پيام نور  19145  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 4 پيام نور  19146  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي
- 4 مهندسي شيمي گرايش پليمر پيام نور  19147  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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  )1كد ضريب ( شيميمهندسي  - 1257  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  19148  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

- انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي  19149  ساوه -انرژي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20  - انرژيي ها سيستمگرايش 

 -انرژي ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي  19150  ساوه -انرژي غيرانتفاعي  مؤسسه كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و  20  - گرايش تكنولوژي انرژي

- 20 غيرانتفاعي  19151  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19152  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19153  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19154  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19155  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19156  محمودآباد - كاوش غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي  19157  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 20 غيرانتفاعي  19158  محمودآباد - كاوش غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي  19159  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 20  - انرژيي ها سيستم

- 20 غيرانتفاعي  19160  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي
- 20 غيرانتفاعي  19161  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 20 مهندسي شيمي گرايش پليمر غيرانتفاعي  19162  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي شيمي گرايش پليمر غيرانتفاعي  19163  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محور آموزش مجازي دولتي  19164  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
40  - محور آموزش مجازي دولتي  19165  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
20  - محور آموزش مجازي دولتي  19166  دانشگاه كاشان فرايندهاي جداسازي مهندسي شيمي گرايش
24  - محور آموزش مجازي دولتي  19167  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40  - محور آموزش مجازي دولتي  19168  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
 40  - محور آموزش

شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و مهندسي 
 كنترل

 مجازي دولتي  19169  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19170  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19171  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

- 8 خودگردان پرديس  19172  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19173  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19174  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19175  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19176  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي

هاي انتقال  پديده -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 جداسازي مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي 15  - و فرايندهاي جداسازي

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
خودگردان پرديس  19177  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19178  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 5 خودگردان پرديس  19179  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي 
- 3 خودگردان پرديس  19180  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19181  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  19182  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19183  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19184  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

محل تحصيل  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
خودگردان پرديس  19185  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 12  - پرديس خودگردان دانشگاه

تحصيل محل  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
خودگردان پرديس  19186  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 11  - پرديس خودگردان دانشگاه

- 4 خودگردان پرديس  19187  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 3 خودگردان پرديس  19188  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

 20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و 

 كنترل
خودگردان پرديس  19189  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19191  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19192  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز

 مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 15  - انرژيهاي تجديد پذيرپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  19193  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19194  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري

- 2 گرايش پليمرمهندسي شيمي  خودگردان پرديس  19195  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 مهندسي شيمي گرايش پليمر خودگردان پرديس  19196  دانشگاه كاشان

محل  - راكتور  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
خودگردان پرديس  19197  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  3  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259

  - 10 روزانه  19198  دانشگاه اروميه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 روزانه  19199  دانشگاه اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

18  - فقط زن روزانه  19200  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 7 روزانه  19201  دانشگاه بجنورد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 روزانه  19202  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه  19203  دانشگاه تربيت مدرس ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  4  - ي تكنولوژي اطالعاتها سيستم

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه  19204  دانشگاه تربيت مدرس ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  4  - اي هاي شبكه سامانه

- 7 روزانه  19205  مدرس دانشگاه تربيت ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 7 روزانه  19206  دانشگاه تفرش ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 روزانه  19207  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19208  دانشگاه تهران ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  8 - 
رضوان محل تحصيل دانشكده فني كاسپين (دانشگاه تهران 

 روزانه  19209  )شهر گيالن

- 12 روزانه  19210  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 12 روزانه  19211  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19212  دانشگاه سمنان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 15 روزانه  19213  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  19214  تهران - دانشگاه شاهد  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 4 روزانه  19215  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 10 روزانه  19216  دانشگاه صنعتي اروميه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 روزانه  19217  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

محل تحصيل پرديس (تهران  -اميركبير دانشگاه صنعتي  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  8 - 
 روزانه  19218  )گرمسار

- 5 روزانه  19219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19220  دانشگاه صنعتي بابل ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 روزانه  19221  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 روزانه  19222  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 5 روزانه  19223  دانشگاه صنعتي شيراز ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19224  دانشگاه صنعتي قم ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

محل  -پذيرش با عنوان مهندسي حمل و نقل ريلي 
 روزانه  19225  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  13  - تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

- 24 روزانه  19226  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 9 روزانه  19227  دانشگاه فردوسي مشهد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

15  - فقط مرد روزانه  19228  دانشگاه قم ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
15  - فقط زن روزانه  19229  دانشگاه قم ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 16 روزانه  19230  سنندج -دانشگاه كردستان  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 11 روزانه  19231  دانشگاه يزد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 7 روزانه  19232  دانشگاه تربيت مدرس سالمتي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 5 روزانه  19233  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  سالمتي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 3 روزانه  19234  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت نوآوري و فناوري -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19235  دانشگاه اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

6  - فقط زن نوبت دوم  19236  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
8  - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  19237  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 2 نوبت دوم  19238  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19239  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 نوبت دوم  19240  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان  محل(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  5 - 
 نوبت دوم  19241  )شهر گيالن

- 3 نوبت دوم  19242  دانشگاه تهران ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19243  دانشگاه سمنان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19244  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  19245  تهران - دانشگاه شاهد  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19246  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 7 نوبت دوم  19247  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

3  - محور آموزش نوبت دوم  19248  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

 ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  7 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  19249  )گرمسار

- 3 نوبت دوم  19250  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19251  دانشگاه صنعتي بابل ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

7  - محور آموزش -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع  نوبت دوم  19252  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
10  - پذيرش با عنوان مهندسي صنايع نوبت دوم  19253  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 8 نوبت دوم  19254  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19255  دانشگاه صنعتي قم ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 5 نوبت دوم  19256  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 نوبت دوم  19257  دانشگاه فردوسي مشهد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 6 نوبت دوم  19258  دانشگاه يزد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19259  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سالمتي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19260  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت نوآوري و فناوري -مهندسي صنايع 

15  - محور آموزش پيام نور  19261  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 10 پيام نور  19262  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

10  - محور آموزش پيام نور  19263  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19264  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

20  - با همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي غيرانتفاعي  19265  تهران -فرهنگ علم و غيرانتفاعي دانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19266  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19267  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19268  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

15  - فقط مرد غيرانتفاعي  19269  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
15  - فقط زن غيرانتفاعي  19270  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 20 غيرانتفاعي  19271  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19272  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19273  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19274  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19275  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19276  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19277  علوم و فنون خوارزمي قشمغيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19278  ساوه -فن ودانش غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 166 جدول شماره 3  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
20  - محل تحصيل واحد قزوين غيرانتفاعي  19279  قزوين –كار غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 20 غيرانتفاعي  19280  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19281  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19282  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19283  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت نوآوري و فناوري -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  19284  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
 ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  40  - محور آموزش

محل تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان (دانشگاه تهران 
 مجازي دولتي  19285  )شهر گيالن

40  - محور آموزش مجازي دولتي  19286  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
40  - محل تحصيل تهران -محور  آموزش مجازي دولتي  19287  دانشگاه خوارزمي ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  19288  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

 -پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
 مجازي دولتي  19289  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  40  - محور آموزش

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19290  دانشگاه اروميه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19291  دانشگاه تربيت مدرس ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

محل تحصيل  -ي تكنولوژي اطالعات ها سيستم
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  19292  دانشگاه تربيت مدرس ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  4  -

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  15 - 
خودگردان پرديس  19293  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  15 - 
خودگردان پرديس  19294  )كرج

 ENSAMمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
خودگردان پرديس  19295  دانشگاه تهران ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع  6  - ي فنيها دانشكدهمحل تحصيل پرديس  - فرانسه 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردان پرديس  19296  دانشگاه خوارزمي ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19297  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  19298  تهران - دانشگاه شاهد  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19299  دانشگاه صنعتي اروميه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 14 خودگردان پرديس  19300  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19301  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

- 4 خودگردان پرديس  19302  دانشگاه فردوسي مشهد ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 
- 16 خودگردان پرديس  19303  سنندج -دانشگاه كردستان  ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19304  دانشگاه تربيت مدرس سالمتي ها سيستم -مهندسي صنايع 
40  - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي  19305  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه ها سيستمبهينه سازي  -مهندسي صنايع 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259

  - 7 روزانه  19306  دانشگاه تربيت مدرس ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
3  - محل تحصيل دانشكده مديريت روزانه  19307  دانشگاه تهران ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 

10  - محل تحصيل تهران روزانه  19308  دانشگاه خوارزمي ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19309  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19310  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 4 روزانه  19311  دانشگاه تهران لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  19312  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 12 روزانه  19313  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 6 روزانه  19314  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 10 روزانه  19315  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 5 روزانه  19316  سنندج -دانشگاه كردستان  زنجيره تامينلجستيك و  -مهندسي صنايع 

مديريت پروژه  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 روزانه  19317  دانشگاه تهران مديريت پروژه -مهندسي صنايع  4  - گرايش مهندسي نقت و گاز

- 8 روزانه  19318  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت  مديريت پروژه -مهندسي صنايع 
- 3 روزانه  19319  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت پروژه -مهندسي صنايع 

3  - محل تحصيل دانشكده مديريت نوبت دوم  19320  دانشگاه تهران ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19321  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19322  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 

2  - محور آموزش نوبت دوم  19323  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19324  دانشگاه تهران لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19325  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 2 نوبت دوم  19326  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 

مديريت پروژه  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 نوبت دوم  19327  دانشگاه تهران مديريت پروژه -مهندسي صنايع  2  - و گازگرايش مهندسي نقت 

- 2 نوبت دوم  19328  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت پروژه -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19329  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19330  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19331  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19332  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19333  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19334  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19335  اشرفيهآستانه  -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19336  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19337  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19338  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  تامينلجستيك و زنجيره  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19339  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19340  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19341  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت پروژه -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19342  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت پروژه -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  19343  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 167 جدول شماره 3  

 

  )2كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
40  - محور آموزش مجازي دولتي  19344  تهران – نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
40  - محل تحصيل تهران -محور  آموزش مجازي دولتي  19345  دانشگاه خوارزمي لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 

 لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  12 - 
خودگردان در محل تحصيل پرديس (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  19346  )كرج
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19347  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي  19348  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه ماليي ها سيستم -مهندسي صنايع 
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259

  - 3 روزانه  19349  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 7 روزانه  19350  دانشگاه تربيت مدرس كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
ي ها سيستمريزي  برنامهكالن گرايش ي ها سيستم
 انرژي

 روزانه  19351  دانشگاه تهران كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  4  -

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 روزانه  19352  دانشگاه تهران كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  4  - كالن گرايش تحقيق در عملياتي ها سيستم

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  19353  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
مدل سازي -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 

ي ها سيستمريزي  برنامهكالن گرايش ي ها سيستم
 محل تحصيل تهران -اقتصادي 

 روزانه  19354  دانشگاه خوارزمي كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  -

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
محل تحصيل  -كالن گرايش انرژي ي ها سيستم
 تهران

 روزانه  19355  دانشگاه خوارزمي كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  -

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
محل  -كالن گرايش تحقيق در عمليات ي ها سيستم

 تحصيل تهران
 روزانه  19356  دانشگاه خوارزمي كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  -

- 10 روزانه  19357  اروميه دانشگاه صنعتي كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 10 روزانه  19358  دانشگاه صنعتي اصفهان كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 10 روزانه  19359  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 8 روزانه  19360  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 روزانه  19361  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  8  - كالن گرايش اقتصادي ها سيستم

- 15 روزانه  19362  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

 كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  19363  )واحدشهرستان نور

- 18 روزانه  19364  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
محل تحصيل  - مرد  فقط -زمينه تخصصي اقتصادي 

 روزانه  19365  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  12  - دانشكده مهندسي پيشرفت

- 5 روزانه  19366  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 10 روزانه  19367  دانشگاه يزد كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

 -ي كالنها سيستمپذيرش با عنوان مدل سازي 
 روزانه  19368  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  - ي اقتصاديها سيستمريزي  برنامهگرايش 

 -ي كالنها سيستمپذيرش با عنوان مدل سازي 
 روزانه  19369  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  7  - ي انرژيها سيستمريزي  برنامهگرايش 

 -ي كالنها سيستمپذيرش با عنوان مدل سازي 
 روزانه  19370  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  7  - ي حمل و نقلها سيستمريزي  برنامهگرايش 

- 2 نوبت دوم  19371  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 

 نوبت دوم  19372  دانشگاه تهران كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  2  - كالن گرايش تحقيق در عملياتي ها سيستم

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
ي ها سيستمريزي  برنامهكالن گرايش ي ها سيستم
 انرژي

 نوبت دوم  19373  دانشگاه تهران كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  2  -

- 3 نوبت دوم  19374  دانشگاه صنعتي اصفهان كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
2  - محور آموزش نوبت دوم  19375  دانشگاه صنعتي اصفهان كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

- 3 نوبت دوم  19376  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 3 نوبت دوم  19377  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

2  - محور آموزش نوبت دوم  19378  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 

 نوبت دوم  19379  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  1  - كالن گرايش اقتصادي ها سيستم

- 2 نوبت دوم  19380  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

 كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  19381  )واحدشهرستان نور

- 4 نوبت دوم  19382  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
محل تحصيل  - فقط مرد  -زمينه تخصصي اقتصادي 

 نوبت دوم  19383  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  2  - دانشكده مهندسي پيشرفت

- 4 نوبت دوم  19384  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 5 نوبت دوم  19385  دانشگاه يزد كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

15  - محور آموزش پيام نور  19386  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
10  - محور آموزش پيام نور  19387  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

- 10 پيام نور  19388  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
15  - محور آموزش پيام نور  19389  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

- 20 غيرانتفاعي  19390  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19391  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 غيرانتفاعي  19392  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  - عملياتكالن گرايش تحقيق در ي ها سيستم

مدل سازي  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 غيرانتفاعي  19393  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع  10  - ي انرژيها سيستمكالن گرايش ي ها سيستم

- 20 غيرانتفاعي  19394  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 168 جدول شماره 3  

 

  )3كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  19395  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19396  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19397  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19398  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19399  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19400  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19401  ساوه -فن ودانش غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19402  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  19403  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19404  مدرسدانشگاه تربيت  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19405  دانشگاه صنعتي اروميه كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19406  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19407  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  19408  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  كالني ها سيستممدل سازي  -مهندسي صنايع 
  * )4كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259

  .باشند وري نمي هاي رشته تحصيلي مديريت سيستم و بهره التحصيالن رشته مهندسي صنايع مجاز به انتخاب كدرشته محل انشجويان و فارغد* 
  - 7 روزانه  19409  دانشگاه تربيت مدرس مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

- 12 روزانه  19410  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 5 روزانه  19411  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  8 - 
 روزانه  19412  )گرمسار

 مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  8 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  19413  )بندر ماهشهر

- 15 روزانه  19414  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
 مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  16  - در انتهاي دفترچه شرايط

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  19415  )اصفهان

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  19416  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
شرايط در انتهاي  -شاغلين نيروهاي مسلح  ويژه

 روزانه  19417  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
محل تحصيل شاهين شهر (اشتر  دانشگاه صنعتي مالك مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  1  - دفترچه

 روزانه  19418  )اصفهان

- 14 روزانه  19419  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

 مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  19420  )واحدشهرستان نور

- 10 روزانه  19421  دانشگاه يزد مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  4 - 
 نوبت دوم  19422  )بندر ماهشهر

محل تحصيل پرديس (تهران  -صنعتي اميركبير دانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  7 - 
 نوبت دوم  19423  )گرمسار

- 3 نوبت دوم  19424  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
 مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  16  - شرايط در انتهاي دفترچه

شاهين شهر  محل تحصيل(دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  19425  )اصفهان

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  19426  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 4 نوبت دوم  19427  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  8 - 
 نوبت دوم  19428  )واحدشهرستان نور

- 5 نوبت دوم  19429  دانشگاه يزد مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
15  - محور آموزش پيام نور  19430  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

- 10 پيام نور  19431  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
10  - محور آموزش پيام نور  19432  شمال تهران -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
10  - محور آموزش پيام نور  19433  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

- 10 پيام نور  19434  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
15  - محور آموزش پيام نور  19435  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -صنايع مهندسي 

- 20 غيرانتفاعي  19436  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19437  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19438  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19439  مديريت صنعتيغيرانتفاعي سازمان  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19440  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19441  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19442  يزد -) ع(جوادامام غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19443  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19444  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19445  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه وريمديريت سيستم و بهره  -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19446  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19447  ساوه -فن ودانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19448  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 20 غيرانتفاعي  19449  اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  19450  دانشگاه صنعتي اصفهان بهره وري مديريت سيستم و -مهندسي صنايع 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  19451  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
40  - محور آموزش دولتيمجازي   19452  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  12 - 
خودگردان پرديس  19453  )كرج

 پذيرش نهايي به صورت شرايط خاص همراه با مصاحبه،
 از به غير( هاي مهندسي مدرك كارشناسي در همه رشته

 مديريت صنعتي، فقط(، علوم پايه و مديريت)مهندسي صنايع
شرايط در انتهاي دفترچه) مديريت بازرگاني،مديريت مالي

 مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع  15  -
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  19454  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
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  *) 4كد ضريب (مجموعه مهندسي صنايع  - 1259  ادامه
  .باشند وري نمي هاي رشته تحصيلي مديريت سيستم و بهره التحصيالن رشته مهندسي صنايع مجاز به انتخاب كدرشته محل انشجويان و فارغد* 

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  محلكد   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  19455  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
- 10 خودگردان پرديس  19456  دانشگاه يزد مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  19457  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 
40  - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي  19458  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع 

 )5كد ضريب (صنايع مجموعه مهندسي  - 1259
7  -  محل تحصيل دانشكده مديريت علم و فناوري آينده پژوهي -مهندسي صنايع  روزانه  19459  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
3  - محل تحصيل دانشكده مديريت علم و فناوري آينده پژوهي -مهندسي صنايع  نوبت دوم  19460  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

15  - فقط زن آينده پژوهي -مهندسي صنايع  غيرانتفاعي  24032  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد آينده پژوهي -مهندسي صنايع  غيرانتفاعي  24033  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 آينده پژوهي -مهندسي صنايع  غيرانتفاعي  19461  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 
 )1كد ضريب (مديريت در سوانح طبيعي  -  1262

10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست مديريت در سوانح طبيعي روزانه  19462  دانشگاه تهران
- 8 مديريت در سوانح طبيعي روزانه  19463  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست طبيعيمديريت در سوانح  نوبت دوم  19464  دانشگاه تهران
- 8 مديريت در سوانح طبيعي نوبت دوم  19465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  19466  دانشگاه تهران مديريت در سوانح طبيعي 40  - زيست

 مديريت در سوانح طبيعي 15 - 
تحصيل پرديس خودگردان البرز در محل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  19467  )كرج
 )1كد ضريب (نقشه برداري  ـمهندسي عمران  -  1263

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه  19468  دانشگاه تهران فتوگرامتري 8  -  فتوگرامتري

- 10 فتوگرامتري روزانه  19469  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 ژئودزي روزانه  19470  دانشگاه اصفهان
- 3 ژئودزي روزانه  19471  دانشگاه تبريز

4  - ژئودزي -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري  ژئودزي روزانه  19472  دانشگاه تهران
ژئودزي  -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 

 روزانه  19473  تهراندانشگاه  ژئودزي 5  - گرايش هيدروگرافي

- 11 ژئودزي روزانه  19474  دانشگاه زنجان
- 10 ژئودزي روزانه  19475  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 3 سنجش از دور روزانه  19476  دانشگاه اصفهان
- 4 سنجش از دور روزانه  19477 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 سنجش از دور روزانه  19478  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  19479  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  سنجش از دور 2  - و پرورش آموزش

سنجش از  -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه  19480  دانشگاه تهران سنجش از دور 8  - دور

- 4 سنجش از دور روزانه  19481  دانشگاه شيراز
- 10 سنجش از دور روزانه  19482  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 اطالعات جغرافياييي ها سيستم روزانه  19483 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 اطالعات جغرافياييي ها سيستم روزانه  19484  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  19485  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اطالعات جغرافياييي ها سيستم 2  - و پرورش آموزش

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه  19486  دانشگاه تهران اطالعات جغرافياييي ها سيستم GIS( -  7(اطالعات جغرافيايي ي ها سيستم

- 18 اطالعات جغرافياييي ها سيستم روزانه  19487  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 

 نوبت دوم  19488  دانشگاه تهران فتوگرامتري 3  - فتوگرامتري

3  - محور آموزش فتوگرامتري نوبت دوم  19489  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 5 فتوگرامتري نوبت دوم  19490  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 ژئودزي دومنوبت   19491  دانشگاه اصفهان
- 2 ژئودزي نوبت دوم  19492  دانشگاه تبريز

ژئودزي  -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم  19493  دانشگاه تهران ژئودزي 2  - گرايش هيدروگرافي

2  - ژئودزي -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري  ژئودزي نوبت دوم  19494  دانشگاه تهران
- 1 ژئودزي نوبت دوم  19495  زنجاندانشگاه 
- 5 ژئودزي نوبت دوم  19496  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش ژئودزي نوبت دوم  19497  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 سنجش از دور نوبت دوم  19498  دانشگاه اصفهان
- 2 سنجش از دور نوبت دوم  19499 تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت 
- 2 سنجش از دور نوبت دوم  19500  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

سنجش از دور/برداري مهندسي نقشه پذيرش باعنوان -  3 سنجش از دور نوبت دوم  19501  دانشگاه تهران
- 5 سنجش از دور نوبت دوم  19502  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش سنجش از دور نوبت دوم  19503  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 اطالعات جغرافياييي ها سيستم نوبت دوم  19504 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 جغرافيايياطالعات ي ها سيستم نوبت دوم  19505  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم  19506  دانشگاه تهران اطالعات جغرافياييي ها سيستم GIS( -  3(اطالعات جغرافيايي ي ها سيستم

- 9 اطالعات جغرافياييي ها سيستم نوبت دوم  19507  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
6  - محور آموزش اطالعات جغرافياييي ها سيستم نوبت دوم  19508  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

- 20 سنجش از دور غيرانتفاعي  19509  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اطالعات جغرافياييي ها سيستم غيرانتفاعي  19510  همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اطالعات جغرافياييي ها سيستم غيرانتفاعي  19511  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 3 سازه روزانه  19512  دانشگاه اراك

- 17 سازه روزانه  19513  دانشگاه اروميه
- 9 سازه روزانه  19514  دانشگاه اصفهان
- 5 سازه روزانه  19515  دانشگاه بجنورد
- 6 سازه روزانه  19516  دانشگاه بناب
- 7 سازه روزانه  19517  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 سازه روزانه  19518  دانشگاه بيرجند
- 13 سازه روزانه  19519  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 18 سازه روزانه  19520  دانشگاه تبريز
- 6 سازه روزانه  19521 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 سازه روزانه  19522  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  19523  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  سازه 2  - و پرورش آموزش

6  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختمانهاي هوشمند سازه روزانه  19524  مدرس دانشگاه تربيت
- 12 سازه روزانه  19525  دانشگاه تربيت مدرس
- 11 سازه روزانه  19526  دانشگاه تفرش
- 14 سازه روزانه  19527  دانشگاه تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  سازه روزانه  19528  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 10 سازه روزانه  19529  سبزوار -سبزواري  دانشگاه حكيم
- 10 سازه روزانه  19530  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 9 سازه روزانه  19531  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 18 سازه روزانه  19532  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 سازه روزانه  19533  دانشگاه زابل
- 20 سازه روزانه  19534  دانشگاه زنجان
- 27 سازه روزانه  19535  دانشگاه سمنان
- 10 سازه روزانه  19536  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه سازه روزانه  19537  تهران - دانشگاه شاهد 
- 9 سازه روزانه  19538  دانشگاه شاهرود
- 16 سازه روزانه  19539  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 سازه روزانه  19540  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 سازه روزانه  19541  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 5 سازه روزانه  19542  دانشگاه شيراز
- 15 سازه روزانه  19543  دانشگاه صنعتي اروميه
- 17 سازه روزانه  19544  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 12 سازه روزانه  19545  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 16 سازه روزانه  19546  دانشگاه صنعتي بابل
- 4 سازه روزانه  19547  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء

12  - زمينه تخصصي تحليل و طراحي سازه سازه روزانه  19548  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
12  - زمينه تخصصي مكانيك سازه و مواد سازه روزانه  19549  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

- 10 سازه روزانه  19550  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 26 سازه روزانه  19551  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 هاي سازهپذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  - امن 
 تهران

 روزانه  19552  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 6  -

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش مهندسي 
 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -مديريت بحران 

 محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه  19553  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 2  -

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش مهندسي 
محل  - شرايط در انتهاي دفترچه  -مديريت بحران 
 تحصيل تهران

 روزانه  19554  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 6  -

 -پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش طراحي 
 روزانه  19555  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 

 هاي سازهپذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  - امن 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
 روزانه  19556  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 1  -

 -پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش طراحي 
شرايط در انتهاي  -شاغلين نيروهاي مسلح ويژه 

 محل تحصيل تهران -دفترچه 
 روزانه  19557  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 2  -

- 18 سازه روزانه  19558  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 12 سازه روزانه  19559  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - فقط مرد سازه روزانه  19560  دانشگاه قم
15  - فقط زن سازه روزانه  19561  دانشگاه قم

- 7 سازه روزانه  19562  دانشگاه كاشان
- 10 سازه روزانه  19563  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 23 سازه روزانه  19564  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 سازه روزانه  19565  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 15 سازه روزانه  19566  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 سازه روزانه  19567  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 سازه روزانه  19568  دانشگاه مالير
- 8 سازه روزانه  19569  قوچان -نوين هاي  فناوريدانشگاه مهندسي 
- 20 سازه روزانه  19570  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 5 سازه روزانه  19571  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه 
- 20 سازه روزانه  19572  دانشگاه ياسوج
- 15 سازه روزانه  19573  دانشگاه يزد
- 3 مهندسي زلزله روزانه  19574  دانشگاه اراك



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 171 جدول شماره 3  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19575  دانشگاه اروميه
- 13 مهندسي زلزله روزانه  19576  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19577  دانشگاه تبريز
- 2 مهندسي زلزله روزانه  19578  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  19579  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي زلزله 2  - و پرورش آموزش

- 6 مهندسي زلزله روزانه  19580  دانشگاه تربيت مدرس
- 12 زلزلهمهندسي  روزانه  19581  دانشگاه تهران
- 9 مهندسي زلزله روزانه  19582  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 6 مهندسي زلزله روزانه  19583  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 مهندسي زلزله روزانه  19584  دانشگاه سمنان
- 8 مهندسي زلزله روزانه  19585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19586  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 4 مهندسي زلزله روزانه  19587  دانشگاه صنعتي اروميه
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19588  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19589  دانشگاه صنعتي بابل

اي و دروس  طراحي و بهسازي لرزهزمينه تخصصي 
 روزانه  19590  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي زلزله 12  - نظري

2  - اي زمينه تخصصي مديريت خطرپذيري لرزه مهندسي زلزله روزانه  19591  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 5 مهندسي زلزله روزانه  19592  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند
- 18 مهندسي زلزله روزانه  19593  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 12 مهندسي زلزله روزانه  19594  دانشگاه صنعتي شيراز
- 18 مهندسي زلزله روزانه  19595  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 مهندسي زلزله روزانه  19596  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 مهندسي زلزله روزانه  19597  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 مهندسي زلزله روزانه  19598  بابلسر - دانشگاه مازندران 

6  - زلزله-پذيرش با عنوان مهندسي عمران مهندسي زلزله روزانه  19599  پژوهشكده ساختمان و مسكن
زمينه  -زلزله  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 

 روزانه  19600  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه  مهندسي زلزله 5  - خطرپذيري

زمينه  -زلزله  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 روزانه  19601  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه  مهندسي زلزله 12  - ژئوتكنيك

زمينه  -زلزله  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 روزانه  19602  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه  مهندسي زلزله 17  - سازه

- 3 ژئوتكنيك روزانه  19603  دانشگاه اراك
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19604  دانشگاه اروميه
- 5 ژئوتكنيك روزانه  19605  دانشگاه بجنورد
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19606  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 ژئوتكنيك روزانه  19607  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 ژئوتكنيك روزانه  19608  دانشگاه تبريز
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19609 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 ژئوتكنيك روزانه  19610  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  19611  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ژئوتكنيك 2  - و پرورش آموزش

- 10 ژئوتكنيك روزانه  19612  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 ژئوتكنيك روزانه  19613  دانشگاه تفرش
- 10 ژئوتكنيك روزانه  19614  دانشگاه تهران
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19615  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 12 ژئوتكنيك روزانه  19616  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 9 ژئوتكنيك روزانه  19617  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 ژئوتكنيك روزانه  19618  دانشگاه زنجان
- 3 ژئوتكنيك روزانه  19619  دانشگاه سمنان

3  - شرايط در انتهاي دفترچه ژئوتكنيك روزانه  19620  تهران - دانشگاه شاهد 
- 11 ژئوتكنيك روزانه  19621  دانشگاه شاهرود
- 6 ژئوتكنيك روزانه  19622  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19623  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19624  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 ژئوتكنيك روزانه  19625  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19626  دانشگاه شيراز
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19627  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 9 ژئوتكنيك روزانه  19628  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 ژئوتكنيك 8 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  19629  )گرمسار

- 10 ژئوتكنيك روزانه  19630  دانشگاه صنعتي بابل
- 20 ژئوتكنيك روزانه  19631  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 ژئوتكنيك روزانه  19632  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 12 ژئوتكنيك روزانه  19633  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 9 ژئوتكنيك روزانه  19634  دانشگاه صنعتي شيراز
- 4 ژئوتكنيك روزانه  19635  دانشگاه صنعتي قم
- 16 ژئوتكنيك روزانه  19636  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19637  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 ژئوتكنيك روزانه  19638  دانشگاه فسا

10  - فقط مرد ژئوتكنيك روزانه  19639  دانشگاه قم
10  - فقط زن ژئوتكنيك روزانه  19640  دانشگاه قم

- 3 ژئوتكنيك روزانه  19641  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19642  رشت -دانشگاه گيالن 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19643  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 8 ژئوتكنيك روزانه  19644  دانشگاه مالير
- 5 ژئوتكنيك روزانه  19645  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 4 ژئوتكنيك روزانه  19646  دانشگاه ياسوج
- 7 ژئوتكنيك روزانه  19647  دانشگاه يزد
- 7 راه و ترابري روزانه  19648  دانشگاه اروميه
- 8 راه و ترابري روزانه  19649  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 راه و ترابري روزانه  19650  دانشگاه تربيت مدرس
- 8 راه و ترابري روزانه  19651  دانشگاه تهران
- 6 راه و ترابري روزانه  19652  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 6 راه و ترابري روزانه  19653  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 راه و ترابري روزانه  19654  دانشگاه زنجان
- 4 راه و ترابري روزانه  19655  دانشگاه سمنان
- 8 راه و ترابري روزانه  19656  دانشگاه شاهرود
- 3 راه و ترابري روزانه  19657  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 9 راه و ترابري روزانه  19658  دانشگاه صنعتي بابل
- 6 راه و ترابري روزانه  19659  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 راه و ترابري روزانه  19660  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 15 راه و ترابري روزانه  19661  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 5 راه و ترابري روزانه  19662  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 راه و ترابري روزانه  19663  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 راه و ترابري روزانه  19664  دانشگاه يزد
- 9 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19665  دانشگاه بيرجند
- 6 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19666  دانشگاه تبريز
- 6 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19667 فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 
- 5 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19668  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19669  دانشگاه تهران
- 5 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19670  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19671  دانشگاه زابل
- 6 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19672  دانشگاه سمنان
- 8 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19673  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19674  دانشگاه شاهرود
- 10 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19675  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

6  - .محل تشكيل دانشكده مهندسي مي باشد مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19676  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19677  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19678  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 
- 10 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19679  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 8 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19680  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19681  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 9 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19682  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19683  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19684  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19685  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 مهندسي و مديريت منابع آب روزانه  19686  دانشگاه ياسوج
- 10 روزانه  19687  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 7 روزانه  19688  دانشگاه اروميه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 7 روزانه  19689  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19690  دانشگاه تبريز هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 8 روزانه  19691  دانشگاه تربيت مدرس هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 11 روزانه  19692  دانشگاه تهران هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 8 روزانه  19693  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19694  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 8 روزانه  19695  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 14 روزانه  19696  دانشگاه زنجان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19697  دانشگاه سمنان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 12 روزانه  19698  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 12 روزانه  19699  شاهروددانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 9 روزانه  19700  دانشگاه شهركرد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 8 روزانه  19701  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 10 روزانه  19702  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

دانشكده مهندسي علوم آب مي باشدمحل تشكيل  -  8 روزانه  19703  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
6  - .محل تشكيل دانشكده مهندسي مي باشد روزانه  19704  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

 هاي سازه - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 روزانه  19705  دانشگاه شيراز هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و  8  - هيدروليكي

- 14 روزانه  19706  دانشگاه صنعتي اصفهان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 5 روزانه  19707  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19708  دانشگاه صنعتي بابل هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 10 روزانه  19709  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 3 روزانه  19710  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 14 روزانه  19711  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 15 روزانه  19712  دانشگاه صنعتي سيرجان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19713  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19714  شيرازدانشگاه صنعتي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 7 روزانه  19715  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 تحصيليدوره   تحصيل

  اول  دوم
- 5 روزانه  19716  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 روزانه  19717  دانشگاه فردوسي مشهد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

10  - فقط مرد روزانه  19718  دانشگاه قم هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
10  - فقط زن روزانه  19719  دانشگاه قم هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

- 5 روزانه  19720  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 روزانه  19721  دانشگاه مراغه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 7 روزانه  19722  دانشگاه يزد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 روزانه  19723  دانشگاه تبريز دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 8 روزانه  19724  دانشگاه تربيت مدرس دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 7 روزانه  19725  دانشگاه تهران دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 7 روزانه  19726  دانشگاه شاهرود دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

 هاي سازه - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 روزانه  19727  )محل تحصيل محمودآباد مازندران(دانشگاه صنعت نفت  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  6  - فقط مرد -دريايي 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  5  - دريايي هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  19728  )بندرعباس

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  5  - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل
 روزانه  19729  )بندرعباس

- 8 روزانه  19730  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 7 روزانه  19731  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 6 روزانه  19732  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 5 روزانه  19733  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

10  - فقط مرد روزانه  19734  دانشگاه قم دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 8 روزانه  19735  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 3 روزانه  19736  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 4 حمل و نقل روزانه  19737  دانشگاه اصفهان
- 8 حمل و نقل روزانه  19738  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 حمل و نقل روزانه  19739  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 و نقلحمل  روزانه  19740  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 4 حمل و نقل روزانه  19741  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 حمل و نقل روزانه  19742  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 14 حمل و نقل روزانه  19743  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 16 حمل و نقل روزانه  19744  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 
- 3 حمل و نقل روزانه  19745  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 8 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19746  دانشگاه تهران
- 6 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19747  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 7 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19748  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي
- 6 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19749  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 7 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19750  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 مهندسي و مديريت ساخت 8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  19751  )نورواحدشهرستان 

- 5 مهندسي و مديريت ساخت روزانه  19752  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 مهندسي محيط زيست روزانه  19753  دانشگاه اروميه

5  - محيط زيست- پذيرش با عنوان مهندسي عمران  مهندسي محيط زيست روزانه  19754  دانشگاه بيرجند
- 3 مهندسي محيط زيست روزانه  19755  دانشگاه تبريز
- 9 مهندسي محيط زيست روزانه  19756  دانشگاه تربيت مدرس

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش آب 
 روزانه  19757  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست -و فاضالب 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
 روزانه  19758  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  - دانشكده محيط زيست محل تحصيل -منابع آب 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
محل تحصيل دانشكده محيط  - مواد زايد جامد 

 زيست
 روزانه  19759  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  -

مهندسي محيط  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 روزانه  19760  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 3  - ي فنيها دانشكدهمحل تحصيل پرديس  -زيست 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست -آلودگي هوا   روزانه  19761  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
 روزانه  19762  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست -سواحل 

مهندسي محيط  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محل تحصيل  -زيست گرايش آب و فاضالب 

 ي فنيها دانشكدهپرديس 
 روزانه  19763  تهراندانشگاه  مهندسي محيط زيست 3  -

- 9 مهندسي محيط زيست روزانه  19764  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 7 مهندسي محيط زيست روزانه  19765  دانشگاه شاهرود
- 10 مهندسي محيط زيست روزانه  19766  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

.محل تشكيل دانشكده مهندسي علوم آب مي باشد -  9 محيط زيستمهندسي  روزانه  19767  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 7 مهندسي محيط زيست روزانه  19768  دانشگاه شيراز
- 5 مهندسي محيط زيست روزانه  19769  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 مهندسي محيط زيست روزانه  19770  دانشگاه صنعتي بابل
- 16 مهندسي محيط زيست روزانه  19771  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 7 مهندسي محيط زيست روزانه  19772  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 4 مهندسي محيط زيست روزانه  19773  دانشگاه صنعتي قم
- 6 مهندسي محيط زيست روزانه  19774  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 محيط زيستمهندسي  روزانه  19775  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 مهندسي محيط زيست روزانه  19776  دانشگاه فسا

 مهندسي محيط زيست 10 - 
 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 روزانه  19777  كرج
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته عنوان  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 3 مهندسي خطوط راه اهن روزانه  19778  دانشگاه تبريز

14  - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن مهندسي خطوط راه اهن روزانه  19779  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 سازه نوبت دوم  19780  دانشگاه اراك
- 6 سازه نوبت دوم  19781  دانشگاه اصفهان
- 2 سازه نوبت دوم  19782  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 سازه نوبت دوم  19783  دانشگاه بيرجند
- 5 سازه نوبت دوم  19784  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 سازه نوبت دوم  19785  دانشگاه تبريز
- 2 سازه نوبت دوم  19786 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 4 سازه نوبت دوم  19787  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 سازه نوبت دوم  19788  دانشگاه تفرش
- 7 سازه نوبت دوم  19789  دانشگاه تهران
- 2 سازه نوبت دوم  19790  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 سازه نوبت دوم  19791  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 سازه نوبت دوم  19792  دانشگاه زابل
- 1 سازه نوبت دوم  19793  دانشگاه زنجان
- 16 سازه نوبت دوم  19794  دانشگاه سمنان
- 5 سازه نوبت دوم  19795  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه سازه نوبت دوم  19796  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 سازه نوبت دوم  19797  دانشگاه شاهرود
- 8 سازه نوبت دوم  19798  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 سازه نوبت دوم  19799  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 سازه نوبت دوم  19800  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 6 سازه نوبت دوم  19801  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 6 سازه نوبت دوم  19802  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 7 سازه نوبت دوم  19803  دانشگاه صنعتي بابل
- 2 سازه نوبت دوم  19804  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء

5  - زمينه تخصصي تحليل و طراحي سازه سازه نوبت دوم  19805  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 آموزش - زمينه تخصصي تحليل و طراحي سازه 

 نوبت دوم  19806  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  سازه 7  - محور

5  - موادزمينه تخصصي مكانيك سازه و  سازه نوبت دوم  19807  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 آموزش -زمينه تخصصي مكانيك سازه و مواد 

 نوبت دوم  19808  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  سازه 7  - محور

- 5 سازه نوبت دوم  19809  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
 هاي سازهپذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  - امن 
 تهران

 نوبت دوم  19810  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 6  -

 -پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش طراحي 
 نوبت دوم  19811  اشتردانشگاه صنعتي مالك  سازه 7  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش مهندسي 
محل  - شرايط در انتهاي دفترچه  -مديريت بحران 
 تحصيل تهران

 نوبت دوم  19812  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سازه 6  -

- 4 سازه نوبت دوم  19813  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 8 سازه نوبت دوم  19814  مشهددانشگاه فردوسي 
- 3 سازه نوبت دوم  19815  دانشگاه كاشان
- 8 سازه نوبت دوم  19816  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 سازه نوبت دوم  19817  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 12 سازه نوبت دوم  19818  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 3 سازه نوبت دوم  19819  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
- 2 سازه نوبت دوم  19820  دانشگاه ياسوج
- 8 سازه نوبت دوم  19821  دانشگاه يزد
- 3 مهندسي زلزله نوبت دوم  19822  دانشگاه اراك
- 5 مهندسي زلزله نوبت دوم  19823  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مهندسي زلزله نوبت دوم  19824  دانشگاه تبريز
- 4 مهندسي زلزله نوبت دوم  19825  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 6 مهندسي زلزله نوبت دوم  19826  دانشگاه تهران
- 2 مهندسي زلزله نوبت دوم  19827  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 مهندسي زلزله نوبت دوم  19828  دانشگاه سمنان
- 8 زلزلهمهندسي  نوبت دوم  19829  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 2 مهندسي زلزله نوبت دوم  19830  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 4 مهندسي زلزله نوبت دوم  19831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 مهندسي زلزله نوبت دوم  19832  دانشگاه صنعتي بابل

اي و دروس  بهسازي لرزه زمينه تخصصي طراحي و
 نوبت دوم  19833  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي زلزله 5  - نظري

اي و دروس  زمينه تخصصي طراحي و بهسازي لرزه
 نوبت دوم  19834  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي زلزله 7  - محور آموزش - نظري 

1  - اي مديريت خطر پذيري لرزهزمينه تخصصي  مهندسي زلزله نوبت دوم  19835  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 -اي  زمينه تخصصي مديريت خطر پذيري لرزه

 نوبت دوم  19836  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي زلزله 1  - محور آموزش

- 3 مهندسي زلزله نوبت دوم  19837  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه 
- 4 مهندسي زلزله نوبت دوم  19838  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 مهندسي زلزله نوبت دوم  19839  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19840  دانشگاه اراك
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19841  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19842  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19843  دانشگاه تبريز
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19844 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19845  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 6 ژئوتكنيك نوبت دوم  19846  دانشگاه تفرش
- 5 ژئوتكنيك نوبت دوم  19847  تهراندانشگاه 
- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19848  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19849  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19850  دانشگاه زنجان
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19851  دانشگاه سمنان

3  - شرايط در انتهاي دفترچه ژئوتكنيك نوبت دوم  19852  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 ژئوتكنيك نوبت دوم  19853  دانشگاه شاهرود
- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19854  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 ژئوتكنيك نوبت دوم  19855  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 ژئوتكنيك دوم نوبت  19856  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 ژئوتكنيك 7 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  19857  )گرمسار

- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19858  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 ژئوتكنيك نوبت دوم  19859  دانشگاه صنعتي بابل
- 10 ژئوتكنيك نوبت دوم  19860  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

10  - محور آموزش ژئوتكنيك نوبت دوم  19861  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19862  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19863  دانشگاه صنعتي قم
- 5 ژئوتكنيك نوبت دوم  19864  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 5 ژئوتكنيك نوبت دوم  19865  دانشگاه فردوسي مشهد
- 1 ژئوتكنيك نوبت دوم  19866  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19867  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19868  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19869  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه
- 2 ژئوتكنيك نوبت دوم  19870  دانشگاه ياسوج
- 3 ژئوتكنيك نوبت دوم  19871  دانشگاه يزد
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19872  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19873  دانشگاه تهران
- 2 و ترابري راه نوبت دوم  19874  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 1 راه و ترابري نوبت دوم  19875  دانشگاه زنجان
- 2 راه و ترابري نوبت دوم  19876  دانشگاه سمنان
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19877  دانشگاه شاهرود
- 1 راه و ترابري دومنوبت   19878  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 راه و ترابري نوبت دوم  19879  دانشگاه صنعتي بابل
- 2 راه و ترابري نوبت دوم  19880  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

4  - محور آموزش راه و ترابري نوبت دوم  19881  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19882  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و 
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19883  دانشگاه فردوسي مشهد
- 1 راه و ترابري نوبت دوم  19884  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 راه و ترابري نوبت دوم  19885  دانشگاه يزد
- 3 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19886  دانشگاه بيرجند
- 4 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19887  دانشگاه تبريز
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19888 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19889  دانشگاه تهران
- 3 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19890  دانشگاه زابل
- 4 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19891  دانشگاه سمنان
- 4 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19892  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19893  دانشگاه شاهرود
- 10 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19894  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه

1  - .محل تشكيل دانشكده مهندسي مي باشد مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19897  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19898  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 1 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19899  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19900  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 مهندسي و مديريت منابع آب نوبت دوم  19901  دانشگاه ياسوج
- 8 نوبت دوم  19902  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 3 نوبت دوم  19903  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19904  دانشگاه تبريز هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 5 نوبت دوم  19905  دانشگاه تهران هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19906  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 نوبت دوم  19907  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 نوبت دوم  19908  دانشگاه زنجان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19909  دانشگاه سمنان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19910  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 5 نوبت دوم  19911  دانشگاه شاهرود هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 1 نوبت دوم  19912  دانشگاه شهركرد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19913  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

.محل تشكيل دانشكده مهندسي علوم آب مي باشد -  2 نوبت دوم  19914  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
1  - .محل تشكيل دانشكده مهندسي مي باشد نوبت دوم  19915  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 2 نوبت دوم  19916  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 دوم نوبت  19917  دانشگاه صنعتي بابل هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

8  - محور آموزش نوبت دوم  19918  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 6 نوبت دوم  19919  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 15 نوبت دوم  19920  سيرجان دانشگاه صنعتي هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 نوبت دوم  19921  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 نوبت دوم  19922  دانشگاه فردوسي مشهد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 3 نوبت دوم  19923  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 4 نوبت دوم  19924  دانشگاه مراغه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 3 نوبت دوم  19925  دانشگاه يزد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 3 نوبت دوم  19926  دانشگاه تبريز دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 4 نوبت دوم  19927  دانشگاه تهران دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 2 نوبت دوم  19928  دانشگاه شاهرود دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  3  - دريايي هاي سازهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  19929  )بندرعباس

 دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  3  - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  19930  )بندرعباس

- 4 نوبت دوم  19931  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
4  - محور آموزش نوبت دوم  19932  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

- 4 نوبت دوم  19933  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 2 نوبت دوم  19934  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 2 نوبت دوم  19935  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 2 نوبت دوم  19936  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
- 3 حمل و نقل نوبت دوم  19937  دانشگاه اصفهان
- 4 حمل و نقل نوبت دوم  19938  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 3 حمل و نقل نوبت دوم  19939  دانشگاه صنعتي اصفهان

3  - محور آموزش حمل و نقل نوبت دوم  19940  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 حمل و نقل نوبت دوم  19941  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 حمل و نقل نوبت دوم  19942  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

4  - محور آموزش حمل و نقل نوبت دوم  19943  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 حمل و نقل نوبت دوم  19944  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 حمل و نقل دومنوبت   19945  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 مهندسي و مديريت ساخت نوبت دوم  19946  دانشگاه تهران
- 3 مهندسي و مديريت ساخت نوبت دوم  19947  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي و مديريت ساخت 8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  19948  )واحدشهرستان نور

- 3 مديريت ساختمهندسي و  نوبت دوم  19949  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 مهندسي و مديريت ساخت نوبت دوم  19950  دانشگاه فردوسي مشهد

3  - محيط زيست - پذيرش با عنوان مهندسي عمران  مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19951  دانشگاه بيرجند
- 2 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19952  دانشگاه تبريز

 -پذيرش با عنوان رشته مهندسي محيط زيست 
 نوبت دوم  19953  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 2  - ي فنيها دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
 نوبت دوم  19954  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست -سواحل 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست -آلودگي هوا   نوبت دوم  19955  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
محل تحصيل دانشكده محيط  - مواد زايد جامد 

 زيست
 نوبت دوم  19956  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  -

مهندسي محيط  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محل تحصيل  -زيست گرايش آب و فاضالب 

 ي فنيها دانشكدهپرديس 
 نوبت دوم  19957  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 2  -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 
 نوبت دوم  19958  دانشگاه تهران زيستمهندسي محيط  5  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست -منابع آب 

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش آب 
 نوبت دوم  19959  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست 5  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست -و فاضالب 

- 5 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19960  دانشگاه شاهرود
- 10 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19961  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

.محل تشكيل دانشكده مهندسي علوم آب مي باشد -  3 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19962  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19963  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 مهندسي محيط زيست دوم نوبت  19964  دانشگاه صنعتي بابل

7  - محور آموزش مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19965  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 8 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19966  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19967  دانشگاه صنعتي قم
- 2 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19968  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 مهندسي محيط زيست نوبت دوم  19969  دانشگاه فردوسي مشهد

 مهندسي محيط زيست 7 - 
 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 نوبت دوم  19970  كرج

- 2 مهندسي خطوط راه اهن نوبت دوم  19971  دانشگاه تبريز
2  - تحصيل دانشكده مهندسي راه آهنمحل  مهندسي خطوط راه اهن نوبت دوم  19972  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

10  - محور آموزش سازه پيام نور  19973  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 سازه پيام نور  19974  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش ژئوتكنيك پيام نور  19975  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 10 ژئوتكنيك پيام نور  19976  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش راه و ترابري پيام نور  19977  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 10 راه و ترابري پيام نور  19978  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش راه و ترابري پيام نور  19979  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش راه و ترابري پيام نور  19980  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش پيام نور  19981  شمال تهران -استان تهران نور  پيامدانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

- 10 پيام نور  19982  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 10 مهندسي و مديريت ساخت پيام نور  19983  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش مهندسي و مديريت ساخت پيام نور  19984  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 10 مهندسي محيط زيست پيام نور  19985  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش مهندسي محيط زيست پيام نور  19986  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19987  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19988  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19989  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19990  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19991  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19992  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19993  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سازه غيرانتفاعي  19994  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  19995  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  19996  قوچان -اترك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  24036  رشت -احرار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  19997  مشهد -اسرار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  19998  بجنورد - اشراقغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  19999  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20000  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20001  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20002  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20003  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20004  شاهين شهر اصفهان -بنيان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20005  گناباد -پارس رضوي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20006  بيدستان قزوين -ارسيان  پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20007  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20008  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20009  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20010  المرد -تابناك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20011  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20012  خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20013  قزوين - دارالفنون غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20014  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20015  ساوه -دانشستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20016  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20017  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20018  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20019  كرمانشاه -زاگرس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20020  ساري -سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20021  نيشابور - سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20022  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20023  كاشان - سينا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20024  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20025  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20026  قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط مرد سازه غيرانتفاعي  20027  تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20028  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20029  شاهين شهر اصفهان - عقيق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20030  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20031  رفسنجان - عالمه جعفري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20032  نايين -عالمه ناييني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20033  گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20034  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20035  همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20036  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20037  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20038  اروميه -كمال غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20039  قزوين -كوثرغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20040  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20041  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20042  بوشهر - ليان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20043  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20044  زاهدان - هاتف غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 سازه غيرانتفاعي  20045  بيرجند -هرمزان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20046  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20047  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20048  تهران -فرهنگ علم و غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط زن مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20049  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20050  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
پذيرش ظرفيت   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20051  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20052  بيهق ـ سبزوارغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زلزله مهندسي غيرانتفاعي  20053  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20054  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20055  ساري -سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20056  نيشابور - سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20057  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20058  كاشان - سينا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20059  شاهرودغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20060  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20061  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط مرد مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20062  تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20063  قائمشهر -قائم صنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20064  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20065  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20066  گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي زلزله غيرانتفاعي  20067  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20068  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20069  بروجرد - آفرينش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20070  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20071  بيدستان قزوين -ارسيان  پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20072  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20073  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20074  خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20075  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20076  ساري -سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20077  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20078  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20079  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20080  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20081  شاهين شهر اصفهان - عقيق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20082  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20083  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20084  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20085  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20086  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ژئوتكنيك غيرانتفاعي  20087  گرگان -ميرداماد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20088  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20089  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20090  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20091  ابهر - صائب غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20092  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20093  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20094  همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20095  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 راه و ترابري غيرانتفاعي  20096  بيرجند -هرمزان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي  20097  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 منابع آبمهندسي و مديريت  غيرانتفاعي  20098  قوچان -اترك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي  20099  ابهر - صائب غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي  20100  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 منابع آبمهندسي و مديريت  غيرانتفاعي  20101  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي  20102  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  20103  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20104  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20105  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

20  - فقط زن غيرانتفاعي  20106  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20107  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20108  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20109  مشهد - خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20110  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20111  قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

20  - فقط مرد غيرانتفاعي  20112  تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20113  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20114  اروميه -علم و فن غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20115  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 غيرانتفاعي  20116  گرگان -ميرداماد غيرانتفاعي  مؤسسه هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 20 حمل و نقل غيرانتفاعي  20117  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20118  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20119  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20120  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت ساختمهندسي و  غيرانتفاعي  20121  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20122  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20123  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20124  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 179 جدول شماره 3  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20125  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20126  نيشابور - سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20127  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20128  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20129  گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20130  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20131  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20132  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي و مديريت ساخت غيرانتفاعي  20133  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي محيط زيست غيرانتفاعي  20134  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه

مهندسي محيط - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
 غيرانتفاعي  20135  ابهر - صائب غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي محيط زيست 20  - زمينه آب و فاضالب -زيست 

- 20 مهندسي محيط زيست غيرانتفاعي  20136  اروميه -صبا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي محيط زيست غيرانتفاعي  20137  شاهين شهر اصفهان - عقيق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي محيط زيست غيرانتفاعي  20138  همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي محيط زيست غيرانتفاعي  20139  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه

عمران گرايش محيط پذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي  20140  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي محيط زيست 20  - زيست

مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
 غيرانتفاعي  20141  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي محيط زيست 20  - محيط زيست

25  - محور آموزش مجازي دولتي  20142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
20  - محور آموزش مهندسي و مديريت ساخت مجازي دولتي  20143  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
25  - محور آموزش مهندسي محيط زيست مجازي دولتي  20144  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
40  - محور آموزش مهندسي محيط زيست مجازي دولتي  20145  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

17  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20146  دانشگاه اروميه
- 9 سازه خودگردان پرديس  20147  دانشگاه اصفهان
- 18 سازه خودگردان پرديس  20148  )تحصيل پرديس ارس در جلفامحل (دانشگاه تبريز 

 - پذيرش با عنوان مهندسي ساختمانهاي هوشمند 
خودگردان پرديس  20149  دانشگاه تربيت مدرس سازه 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20150  دانشگاه تربيت مدرس

 سازه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20151  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20152  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران سازه خودگردان پرديس  20153  دانشگاه خوارزمي
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20154  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

- 15 سازه خودگردان پرديس  20155  دانشگاه زنجان
14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20156  دانشگاه سمنان

10  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  سازه خودگردان پرديس  20157  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20158  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

- 12 سازه خودگردان پرديس  20159  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  سازه خودگردان پرديس  20160  دانشگاه شيراز

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20161  دانشگاه صنعتي اروميه
- 17 سازه خودگردان پرديس  20162  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20163  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20164  دانشگاه صنعتي بابل

 سازه 26 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20165  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
15  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  سازه خودگردان پرديس  20166  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 6 سازه خودگردان پرديس  20167  دانشگاه فردوسي مشهد
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  20168  دانشگاه قم سازه 15  - دانشگاه
خودگردان محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
خودگردان پرديس  20169  دانشگاه قم سازه 15  - دانشگاه

- 7 سازه خودگردان پرديس  20170  دانشگاه كاشان
- 10 سازه خودگردان پرديس  20171  سنندج -دانشگاه كردستان 

23  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه خودگردان پرديس  20172  رشت -دانشگاه گيالن 
8  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  سازه خودگردان پرديس  20173  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 سازه 5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  20174  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
- 2 سازه خودگردان پرديس  20175  دانشگاه ياسوج

7  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20176  دانشگاه اروميه
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20177  دانشگاه تبريز

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20178  دانشگاه تربيت مدرس
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20179  دانشگاه خوارزمي
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20180  دانشگاه سمنان

- 8 مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 زلزلهمهندسي  18 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20182  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20183  دانشگاه صنعتي شيراز
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي زلزله خودگردان پرديس  20184  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20185  دانشگاه اروميه

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20186  دانشگاه تبريز
10  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20187  دانشگاه تربيت مدرس

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20188  دانشگاه سمنان
- 11 ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20189  دانشگاه شاهرود
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه
پذيرش  ظرفيت  توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20190  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20191  دانشگاه شيراز
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20192  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20193  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

8  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  ژئوتكنيك خودگردان پرديس  20194  رشت -دانشگاه گيالن 

 ژئوتكنيك 5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  20195  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه راه و ترابري خودگردان پرديس  20196  دانشگاه تربيت مدرس
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه راه و ترابري خودگردان پرديس  20197  دانشگاه سمنان
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه راه و ترابري خودگردان پرديس  20198  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 2 راه و ترابري خودگردان پرديس  20199  دانشگاه فردوسي مشهد
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه راه و ترابري خودگردان پرديس  20200  رشت -دانشگاه گيالن 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20201  دانشگاه تبريز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20202  دانشگاه تربيت مدرس
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20203  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20204  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20205  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

- 2 مهندسي و مديريت منابع آب خودگردان پرديس  20206  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 خودگردان پرديس  20207  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20208  دانشگاه تربيت مدرس هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20209  دانشگاه سمنان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20210  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

- 12 خودگردان پرديس  20211  دانشگاه شاهرود هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
8  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  20212  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

 هاي سازه - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -هيدروليكي 

 دانشگاه
خودگردان پرديس  20213  دانشگاه شيراز هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و  8  -

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20214  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20215  دانشگاه صنعتي سيرجان هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  20216  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 
- 2 خودگردان پرديس  20217  دانشگاه فردوسي مشهد هيدروليكي هاي سازهمهندسي آب و 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20218  دانشگاه تربيت مدرس دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20219  )كيش
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20220  فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20221  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازهمهندسي سواحل بنادر و  3 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  20222  )دانشگاهي واقع در قشمخودگردان 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حمل و نقل خودگردان پرديس  20223  دانشگاه تربيت مدرس
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت ساخت خودگردان پرديس  20224  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي و مديريت ساخت 15  - محور آموزش
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20225  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي و مديريت ساخت خودگردان پرديس  20226  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

3  - خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس  مهندسي محيط زيست خودگردان پرديس  20227  دانشگاه تبريز
پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش آب 

 مهندسي محيط زيست 15  - و فاضالب
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20228  )كيش
زيست گرايش پذيرش با عنوان مهندسي محيط 

 مهندسي محيط زيست 15  - منابع آب
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20229  )كيش
پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 

 مهندسي محيط زيست 15  - مواد زايد جامد
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20230  )كيش
پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 

 مهندسي محيط زيست 15  - آلودگي هوا
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20231  )كيش
پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست گرايش 

 مهندسي محيط زيست 15  - سواحل
پرديس خودگردان در جزيره محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20232  )كيش
- 10 مهندسي محيط زيست خودگردان پرديس  20233  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي محيط زيست خودگردان پرديس  20234  دانشگاه شيراز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محيط زيست مهندسي خودگردان پرديس  20235  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي محيط زيست خودگردان پرديس  20236  دانشگاه صنعتي بابل

 مهندسي محيط زيست 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20237  )جزيره كيشخودگردان مهندسي و علوم در 
- 2 مهندسي محيط زيست خودگردان پرديس  20238  دانشگاه فردوسي مشهد

40  - محور آموزش مهندسي محيط زيست مجازي غيرانتفاعي  24037  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش راه و ترابري مجازي پيام نور  20239  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مهندسي و مديريت ساخت مجازي غيرانتفاعي  20240  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

 )1كد ضريب (مجموعه دريانوردي  - 1266

  - 10 حمل و نقل دريايي روزانه  20241  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 و نقل درياييحمل  8 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  20242  )بندرعباس

- 3 حمل و نقل دريايي روزانه  20243  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 10 حمل و نقل دريايي نوبت دوم  20244  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 حمل و نقل دريايي 4 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  20245  )بندرعباس

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حمل و نقل دريايي خودگردان پرديس  20246  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حمل و نقل دريايي خودگردان پرديس  20247  و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم

  



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 181 جدول شماره 3  

 

 )2كد ضريب (مجموعه دريانوردي  - 1266

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 10 بندر و كشتيراني روزانه  20248  دريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم 
- 10 بندر و كشتيراني نوبت دوم  20249  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 10 بندر و كشتيراني خودگردان پرديس  20250  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 3 ساخت توليد روزانه  20251  دانشگاه اراك
- 9 ساخت توليد روزانه  20252  دانشگاه اروميه
- 9 ساخت توليد روزانه  20253  دانشگاه بيرجند
- 8 ساخت توليد روزانه  20254  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 14 ساخت توليد روزانه  20255  دانشگاه تبريز
- 5 ساخت توليد روزانه  20256 تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت 

2  - زمينه تخصصي شكل دهي ساخت توليد روزانه  20257  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
2  - زمينه تخصصي فرآيند ساخت و توليد ساخت توليد روزانه  20258  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

2  - ماشينكاري و اتوماسيونزمينه تخصصي  ساخت توليد روزانه  20259  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 

 روزانه  20260  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ساخت توليد 2  - زمينه تخصصي شكل دهي -و پرورش  آموزش

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
زمينه تخصصي فرآيند ساخت و  -و پرورش  آموزش

 .توليد 
 روزانه  20261  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ساخت توليد 2  -

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
زمينه تخصصي ماشينكاري و  -و پرورش  آموزش

 اتوماسيون
 روزانه  20262  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  توليدساخت  2  -

- 18 ساخت توليد روزانه  20263  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 ساخت توليد روزانه  20264  دانشگاه تفرش
- 22 ساخت توليد روزانه  20265  دانشگاه تهران

 ي ميكروها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  - نانوالكترو مكانيك 

 فنون نوين
 روزانه  20266  دانشگاه تهران ساخت توليد 2  -

- 13 ساخت توليد روزانه  20267  دانشگاه زنجان
- 9 ساخت توليد روزانه  20268  دانشگاه سمنان
- 12 ساخت توليد روزانه  20269  دانشگاه شاهرود
- 5 ساخت توليد روزانه  20270  تهران - دانشگاه صنايع و معادن ايران
- 14 ساخت توليد روزانه  20271  دانشگاه صنعتي اراك
- 10 ساخت توليد روزانه  20272  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 16 ساخت توليد روزانه  20273  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي جوش -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك  -  3 ساخت توليد روزانه  20274  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
- 12 ساخت توليد روزانه  20275  دانشگاه صنعتي بابل
- 19 ساخت توليد روزانه  20276  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 ساخت توليد روزانه  20277  دانشگاه صنعتي قم

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  ساخت توليد روزانه  20278  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -درزمينه تسليحات 

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه  20279  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ساخت توليد 1  -

 - شرايط در انتهاي دفترچه  -درزمينه تسليحات 
 روزانه  20280  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ساخت توليد 8  - تحصيل تهرانمحل  -فقط مرد 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  20281  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ساخت توليد 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

5  - زمينه تخصصي شكل دهي ساخت توليد روزانه  20282  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 ساخت توليد روزانه  20283  دانشگاه فردوسي مشهد
- 7 ساخت توليد روزانه  20284  دانشگاه كاشان
- 6 ساخت توليد روزانه  20285  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 ساخت توليد روزانه  20286  دانشگاه يزد
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20287  دانشگاه اراك
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20288  دانشگاه بيرجند
- 4 ساخت توليد نوبت دوم  20289  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 ساخت توليد نوبت دوم  20290  دانشگاه تبريز
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20291 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

2  - تخصصي شكل دهيزمينه  ساخت توليد نوبت دوم  20292  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
2  - زمينه تخصصي فرآيند ساخت و توليد ساخت توليد نوبت دوم  20293  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

2  - زمينه تخصصي ماشينكاري و اتوماسيون ساخت توليد نوبت دوم  20294  تهران -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد
- 10 ساخت توليد نوبت دوم  20295  دانشگاه تهران

ي ميكرو نانو ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -الكترو مكانيك 

 فنون نوين
 نوبت دوم  20296  دانشگاه تهران ساخت توليد 2  -

- 2 ساخت توليد نوبت دوم  20297  دانشگاه زنجان
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20298  دانشگاه سمنان
- 6 ساخت توليد نوبت دوم  20299  دانشگاه شاهرود
- 5 ساخت توليد نوبت دوم  20300  تهران -دانشگاه صنايع و معادن ايران 
- 5 ساخت توليد نوبت دوم  20301  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي جوش -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك  -  1 ساخت توليد نوبت دوم  20302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 ساخت توليد نوبت دوم  20303  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 5 ساخت توليد نوبت دوم  20304  دانشگاه صنعتي بابل
- 9 ساخت توليد دوم نوبت  20305  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

5  - محور آموزش ساخت توليد نوبت دوم  20306  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 ساخت توليد نوبت دوم  20307  دانشگاه صنعتي قم

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  ساخت توليد نوبت دوم  20308  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 182 جدول شماره 3  

 

 )1كد ضريب (مهندسي مكانيك  مجموعه -  1267  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - شرايط در انتهاي دفترچه  -درزمينه تسليحات 
 نوبت دوم  20309  مالك اشتردانشگاه صنعتي  ساخت توليد 8  - محل تحصيل تهران -فقط مرد 

3  - زمينه تخصصي شكل دهي ساخت توليد نوبت دوم  20310  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 ساخت توليد نوبت دوم  20311  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20312  دانشگاه كاشان
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20313  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 3 ساخت توليد نوبت دوم  20314  دانشگاه يزد

10  - محور آموزش ساخت توليد پيام نور  20315  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 ساخت توليد پيام نور  20316  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 ساخت توليد غيرانتفاعي  20317  بيدستان قزوين - ارسيان پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ساخت توليد غيرانتفاعي  20318  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ساخت توليد غيرانتفاعي  20319  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ساخت توليد غيرانتفاعي  20320  نايين -عالمه ناييني غيرانتفاعي  مؤسسه

 توليدساخت  20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه

 غيرانتفاعي  20321  )رفسنجان

20  - محل تحصيل واحد قزوين ساخت توليد غيرانتفاعي  20322  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش ساخت توليد مجازي دولتي  20323  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
40  - محور آموزش ساخت توليد مجازي دولتي  20324  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ساخت توليد خودگردان پرديس  20325  دانشگاه اروميه
14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ساخت توليد خودگردان پرديس  20326  دانشگاه تبريز

18  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  ساخت توليد خودگردان پرديس  20327  دانشگاه تربيت مدرس

 ساخت توليد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20328  )كيش

 ساخت توليد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20329  )كرج
- 12 ساخت توليد خودگردان پرديس  20330  دانشگاه شاهرود

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ساخت توليد خودگردان پرديس  20331  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ساخت توليد خودگردان پرديس  20332  دانشگاه صنعتي بابل

محل تحصيل پرديس  -زمينه تخصصي شكل دهي 
خودگردان پرديس  20333  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ساخت توليد 5  - خودگردان دانشگاه

- 7 ساخت توليد خودگردان پرديس  20334  دانشگاه كاشان
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

خودگردان پرديس  20335  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ساخت توليد 6  - بندرعباس
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 5 طراحي كاربردي روزانه  20336  دانشگاه اراك
- 14 طراحي كاربردي روزانه  20337  دانشگاه اروميه
- 7 طراحي كاربردي روزانه  20338  دانشگاه اصفهان

5  - زمينه ارتعاشات و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20339  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
11  - زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي روزانه  20340  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

- 12 طراحي كاربردي روزانه  20341  دانشگاه بيرجند
- 8 طراحي كاربردي روزانه  20342  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 22 طراحي كاربردي روزانه  20343  دانشگاه تبريز
- 9 طراحي كاربردي روزانه  20344 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

2  - زمينه تخصصي ارتعاشات طراحي كاربردي روزانه  20345  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
2  - جامداتزمينه تخصصي مكانيك  طراحي كاربردي روزانه  20346  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
 روزانه  20347  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي كاربردي 3  - زمينه تخصصي ارتعاشات -و پرورش  آموزش

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
زمينه تخصصي مكانيك  -و پرورش  آموزش
 جامدات

 روزانه  20348  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي كاربردي 3  -

- 10 طراحي كاربردي روزانه  20349  دانشگاه تربيت مدرس
- 42 طراحي كاربردي روزانه  20350  دانشگاه تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  طراحي كاربردي روزانه  20351  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 10 طراحي كاربردي روزانه  20352  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 طراحي كاربردي روزانه  20353  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 9 طراحي كاربردي روزانه  20354  )محل تحصيل كرج(خوارزمي دانشگاه 
- 24 طراحي كاربردي روزانه  20355  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 20 طراحي كاربردي روزانه  20356  دانشگاه زنجان
- 22 طراحي كاربردي روزانه  20357  دانشگاه سمنان
- 33 طراحي كاربردي روزانه  20358  دانشگاه شاهرود
- 27 كاربرديطراحي  روزانه  20359  دانشگاه شهركرد
- 14 طراحي كاربردي روزانه  20360  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

11  - زمينه جامدات طراحي كاربردي روزانه  20361  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - زمينه ديناميك، ارتعاشات و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20362  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

22  - فقط زن طراحي كاربردي روزانه  20363  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه  20364  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  طراحي كاربردي 5  - انرژيي ها سيستم

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
ديناميك، ارتعاشات و زمينه تخصصي (كاربردي
 )كنترل

 روزانه  20365  دانشگاه شيراز طراحي كاربردي 13  -

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
 روزانه  20366  دانشگاه شيراز طراحي كاربردي 13  - )زمينه تخصصي مكانيك جامدات(كاربردي

- 6 طراحي كاربردي روزانه  20367  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت 
- 14 طراحي كاربردي روزانه  20368  دانشگاه صنعتي اراك
- 6 طراحي كاربردي روزانه  20369  دانشگاه صنعتي اروميه
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

21  - .زمينه ديناميك،كنترل و ارتعاشات طراحي كاربردي روزانه  20370  دانشگاه صنعتي اصفهان
9  - زمينه فرايندهاي ساخت طراحي كاربردي روزانه  20371  دانشگاه صنعتي اصفهان
26  - .زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي روزانه  20372  دانشگاه صنعتي اصفهان

- 21 طراحي كاربردي روزانه  20373  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 20 طراحي كاربردي روزانه  20374  دانشگاه صنعتي بابل

14  - زمينه تخصصي ديناميك و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20375  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
14  - جامداتزمينه تخصصي مكانيك  طراحي كاربردي روزانه  20376  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
5  - زمينه ديناميك و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20377  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
10  - زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي روزانه  20378  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

- 20 كاربرديطراحي  روزانه  20379  دانشگاه صنعتي سيرجان
- 40 طراحي كاربردي روزانه  20380  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

در اين رشته، پروژه وبخشي ازدروس درشاخه 
. تخصصي فرايندهاي ساخت به انجام مي رسد

 .مدرك فارغ التحصيلي طراحي كاربردي
 روزانه  20381  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  طراحي كاربردي 10  -

دراين كدرشته،پروژه ودروس خود رادرشاخه 
مدرك .تخصصي بيومكانيك به انجام مي رسانند

فارغ التحصيلي طراحي كاربردي،پذيرفته شدگان 
باپيشينه مهندسي مكانيك،به مدت يك ترم دروس 

 .جبراني خواهندگذراند

 روزانه  20382  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  طراحي كاربردي 10  -

- 11 طراحي كاربردي روزانه  20383  دانشگاه صنعتي شيراز
- 6 طراحي كاربردي روزانه  20384  دانشگاه صنعتي قم

 طراحي كاربردي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  20385  )اصفهان

8  - تهرانمحل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  طراحي كاربردي روزانه  20386  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 طراحي كاربردي 2  - دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  20387  )اصفهان

شرايط در انتهاي  - كامپوزيتي  هاي سازهدر زمينه 
 روزانه  20388  دانشگاه صنعتي مالك اشتر طراحي كاربردي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

ويژه شاغلين  -كامپوزيتي هاي سازهدرزمينه 
محل  - شرايط در انتهاي دفترچه  -نيروهاي مسلح 
 تحصيل تهران

 روزانه  20389  دانشگاه صنعتي مالك اشتر طراحي كاربردي 1  -

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  20390  دانشگاه صنعتي مالك اشتر طراحي كاربردي 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

محل  -ريلي هاي  ماشينپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20391  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 20  - تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

هوايي هاي سازه - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  -  4 طراحي كاربردي روزانه  20392  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

 روزانه  20393  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 3  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 

12  - زمينه تخصصي ارتعاشات و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20394  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
5  - زمينه تخصصي شكل دهي طراحي كاربردي روزانه  20395  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
8  - زمينه تخصصي مكاترونيك طراحي كاربردي روزانه  20396  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و 

8  - زمينه تخصصي مكانيك جامدات طراحي كاربردي روزانه  20397  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
كامپوزيت هاي سازهزمينه تخصصي مكانيك مواد و  -  3 طراحي كاربردي روزانه  20398  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 17 طراحي كاربردي روزانه  20399  دانشگاه فردوسي مشهد
- 23 طراحي كاربردي روزانه  20400  دانشگاه كاشان
- 9 طراحي كاربردي روزانه  20401  سنندج -دانشگاه كردستان 

15  - زمينه ديناميك و كنترل طراحي كاربردي روزانه  20402  رشت -دانشگاه گيالن 
15  - زمينه طراحي جامدات طراحي كاربردي روزانه  20403  رشت -دانشگاه گيالن 

- 8 طراحي كاربردي روزانه  20404  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 15 طراحي كاربردي روزانه  20405  دانشگاه مالير
- 12 طراحي كاربردي روزانه  20406  قوچان -نوين هاي  فناوريدانشگاه مهندسي 
- 9 طراحي كاربردي روزانه  20407  رفسنجان - )عج(دانشگاه ولي عصر

4  - زميته كنترل و ارتعاشات طراحي كاربردي روزانه  20408  دانشگاه ياسوج
6  - زمينه طراحي جامدات طراحي كاربردي روزانه  20409  دانشگاه ياسوج

- 19 طراحي كاربردي روزانه  20410  دانشگاه يزد
8  - زمينه تخصصي ديناميك، كنترل و ارتعاشات كاربرديطراحي  روزانه  20411  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

3  - زمينه تخصصي فرآيندهاي ساخت طراحي كاربردي روزانه  20412  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
- 5 طراحي كاربردي نوبت دوم  20413  دانشگاه اراك
- 4 طراحي كاربردي نوبت دوم  20414  دانشگاه اصفهان

3  - كنترلزمينه ارتعاشات و  طراحي كاربردي نوبت دوم  20415  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
5  - زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20416  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

- 3 طراحي كاربردي نوبت دوم  20417  دانشگاه بيرجند
- 4 طراحي كاربردي نوبت دوم  20418  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 15 طراحي كاربردي نوبت دوم  20419  دانشگاه تبريز
- 3 طراحي كاربردي نوبت دوم  20420 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

3  - زمينه تخصصي ارتعاشات طراحي كاربردي نوبت دوم  20421  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
3  - زمينه تخصصي مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20422  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

- 7 طراحي كاربردي نوبت دوم  20423  دانشگاه تربيت مدرس
- 20 طراحي كاربردي نوبت دوم  20424  دانشگاه تهران
- 5 طراحي كاربردي نوبت دوم  20425  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 طراحي كاربردي نوبت دوم  20426  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 1 طراحي كاربردي نوبت دوم  20427  دانشگاه زنجان
- 6 طراحي كاربردي نوبت دوم  20428  دانشگاه سمنان
- 15 طراحي كاربردي نوبت دوم  20429  دانشگاه شاهرود
- 1 طراحي كاربردي نوبت دوم  20430  دانشگاه شهركرد
- 14 طراحي كاربردي نوبت دوم  20431  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 طراحي كاربردي نوبت دوم  20432  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  20433  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  طراحي كاربردي 1  - انرژيي ها سيستم

11  - .زمينه ديناميك،كنترل و ارتعاشات طراحي كاربردي نوبت دوم  20434  دانشگاه صنعتي اصفهان
4  - .زمينه فرايندهاي ساخت طراحي كاربردي نوبت دوم  20435  دانشگاه صنعتي اصفهان
13  - .زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20436  دانشگاه صنعتي اصفهان

- 10 طراحي كاربردي نوبت دوم  20437  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 طراحي كاربردي نوبت دوم  20438  دانشگاه صنعتي بابل

6  - زمينه تخصصي ديناميك و كنترل طراحي كاربردي نوبت دوم  20439  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
4  - محور آموزش -زمينه تخصصي ديناميك و كنترل  طراحي كاربردي نوبت دوم  20440  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
6  - زمينه تخصصي مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20441  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
4  - محور آموزش -زمينه تخصصي مكانيك جامدات  طراحي كاربردي نوبت دوم  20442  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

2  - زمينه ديناميك و كنترل كاربرديطراحي  نوبت دوم  20443  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
4  - زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20444  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

- 20 طراحي كاربردي نوبت دوم  20445  دانشگاه صنعتي سيرجان
- 3 طراحي كاربردي نوبت دوم  20446  دانشگاه صنعتي قم

 طراحي كاربردي 8  - دفترچه شرايط در انتهاي
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  20447  )اصفهان

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  طراحي كاربردي نوبت دوم  20448  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -كامپوزيتي  هاي سازهدرزمينه 
 نوبت دوم  20449  دانشگاه صنعتي مالك اشتر طراحي كاربردي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

هوايي هاي سازه - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  -  2 طراحي كاربردي نوبت دوم  20450  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
فقط  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

 نوبت دوم  20451  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 1  - نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -مرد 

10  - زمينه تخصصي ارتعاشات و كنترل طراحي كاربردي نوبت دوم  20452  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
3  - تخصصي شكل دهيزمينه  طراحي كاربردي نوبت دوم  20453  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

8  - زمينه تخصصي مكاترونيك طراحي كاربردي نوبت دوم  20454  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
7  - زمينه تخصصي مكانيك جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20455  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

كامپوزيت هاي سازهزمينه تخصصي مكانيك مواد و  -  2 طراحي كاربردي نوبت دوم  20456  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 11 طراحي كاربردي نوبت دوم  20457  دانشگاه فردوسي مشهد
- 11 طراحي كاربردي نوبت دوم  20458  دانشگاه كاشان

5  - زمينه ديناميك و كنترل طراحي كاربردي نوبت دوم  20459  رشت -دانشگاه گيالن 
5  - زمينه طراحي جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20460  رشت -دانشگاه گيالن 

- 4 طراحي كاربردي نوبت دوم  20461  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 طراحي كاربردي نوبت دوم  20462  دانشگاه مالير
- 6 طراحي كاربردي نوبت دوم  20463  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

2  - زمينه طراحي جامدات طراحي كاربردي نوبت دوم  20464  دانشگاه ياسوج
2  - زمينه كنترل و ارتعاشات طراحي كاربردي نوبت دوم  20465  دانشگاه ياسوج

- 9 طراحي كاربردي نوبت دوم  20466  دانشگاه يزد
4  - كنترل و ارتعاشاتزمينه تخصصي ديناميك،  طراحي كاربردي نوبت دوم  20467  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

2  - زمينه تخصصي فرآيندهاي ساخت طراحي كاربردي نوبت دوم  20468  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
- 10 طراحي كاربردي پيام نور  20469  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش طراحي كاربردي پيام نور  20470  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش طراحي كاربردي پيام نور  20471  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

- 10 طراحي كاربردي پيام نور  20472  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20473  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20474  رشت -احرار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20475  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20476  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20477  بيدستان قزوين -ارسيان  پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20478  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20479  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كاربرديطراحي  غيرانتفاعي  20480  كرمانشاه -زاگرس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20481  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20482  علوم و فنون خوارزمي قشمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20483  رودبار - گيل غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي كاربردي غيرانتفاعي  20484  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

طراحي - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
 مجازي دولتي  20485  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي كاربردي 40  - محور آموزش -كاربردي 

- 7 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20486  دانشگاه اصفهان
22  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20487  دانشگاه تبريز

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20488  دانشگاه تربيت مدرس

 طراحي كاربردي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  20489  )كرج
- 6 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20490  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20491  دانشگاه زنجان

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20492  دانشگاه سمنان
- 33 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20493  دانشگاه شاهرود

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20494  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
11  - زمينه جامدات طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20495  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - زمينه ديناميك، ارتعاشات و كنترل طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 

زمينه تخصصي ديناميك، ارتعاشات و (كاربردي
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - )كنترل

خودگردان پرديس  20497  دانشگاه شيراز طراحي كاربردي 6  -
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
محل  - )زمينه تخصصي مكانيك جامدات(كاربردي

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  20498  دانشگاه شيراز طراحي كاربردي 6  -

26  - زمينه مكانيك جامدات طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20499  دانشگاه صنعتي اصفهان
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20500  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20501  دانشگاه صنعتي بابل
20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20502  دانشگاه صنعتي سيرجان

 كاربرديطراحي  40 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20503  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
دراين كدرشته،پروژه ودروس خود رادرشاخه 

مدرك .تخصصي بيومكانيك به انجام مي رسانند
فارغ التحصيلي طراحي كاربردي،پذيرفته شدگان 

مدت يك ترم دروس  باپيشينه مهندسي مكانيك،به
 .جبراني خواهندگذراند

 طراحي كاربردي 15  -
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20504  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20505  دانشگاه صنعتي شيراز
محل تحصيل  -زمينه تخصصي ارتعاشات و كنترل 

خودگردان پرديس  20506  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 15  - پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -زمينه تخصصي شكل دهي 

خودگردان پرديس  20507  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 5  - خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -زمينه تخصصي مكانيك جامدات 

خودگردان پرديس  20508  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي كاربردي 15  - پرديس خودگردان دانشگاه
- 8 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20509  دانشگاه فردوسي مشهد
- 23 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20510  دانشگاه كاشان
- 9 طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20511  سنندج -دانشگاه كردستان 

محل تحصيل  - زمينه ديناميك كنترل و ارتعاشات 
خودگردان پرديس  20512  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي كاربردي 15  - پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -زمينه طراحي جامدات 
خودگردان پرديس  20513  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي كاربردي 15  - دانشگاهخودگردان 

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي خودگردان پرديس  20514  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 25 تبديل انرژي روزانه  20515  دانشگاه اروميه
- 5 تبديل انرژي روزانه  20516  دانشگاه اصفهان

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20517  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تبديل انرژي 5  - فقط زن -محور  آموزش -تكنولوژي انرژي 

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20518  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تبديل انرژي 5  - فقط زن -تكنولوژي انرژي 

- 9 تبديل انرژي روزانه  20519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 21 تبديل انرژي روزانه  20520  دانشگاه بيرجند
- 13 تبديل انرژي روزانه  20521  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 19 تبديل انرژي روزانه  20522  دانشگاه تبريز
- 8 تبديل انرژي روزانه  20523 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - هاي تجديد پذير  پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه  20524 تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت  تبديل انرژي 8  - محل اجراء پژوهشكده انرژي

- 4 تبديل انرژي روزانه  20525  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 

 روزانه  20526  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تبديل انرژي 4  - و پرورش آموزش

- 27 انرژيتبديل  روزانه  20527  دانشگاه تربيت مدرس
2  - صنايع پليمر-پذيرش با عنوان مهندسي پليمر تبديل انرژي روزانه  20528  دانشگاه تربيت مدرس

- 6 تبديل انرژي روزانه  20529  دانشگاه تفرش
پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي 

 روزانه  20530  تهراندانشگاه  تبديل انرژي 5  - گرايش ماشينهاي آبي

- 24 تبديل انرژي روزانه  20531  دانشگاه تهران
 -پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير 

 روزانه  20532  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
تحصيل دانشكده علوم و محل  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 روزانه  20533  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  -

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم

 فنون نوين
 روزانه  20534  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  -

گرايش ي انرژي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -انرژي و محيط زيست 

 محيط زيست
 روزانه  20535  دانشگاه تهران تبديل انرژي 5  -

12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تبديل انرژي روزانه  20536  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 10 تبديل انرژي روزانه  20537  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 تبديل انرژي روزانه  20538  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 12 تبديل انرژي روزانه  20539  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 13 تبديل انرژي روزانه  20540  دانشگاه زنجان
- 25 تبديل انرژي روزانه  20541  دانشگاه سمنان

6  - -انرژي ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي روزانه  20542  دانشگاه سمنان
- 13 تبديل انرژي روزانه  20543  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

7  - ي انرژيها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي روزانه  20544  دانشگاه شاهرود
- 39 تبديل انرژي روزانه  20545  دانشگاه شاهرود
- 23 تبديل انرژي روزانه  20546  دانشگاه شهركرد
- 10 تبديل انرژي روزانه  20547  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 تبديل انرژي روزانه  20548  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
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 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

8  - پذيرش با عنوان مديريت انرژي الكتريكي تبديل انرژي روزانه  20549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
8  - هاي تجديدپذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژي تبديل انرژي روزانه  20550  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي روزانه  20551  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 - 22 تبديل انرژي روزانه  20552  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 - 18 تبديل انرژي روزانه  20553  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 - 25 انرژيتبديل  روزانه  20554  دانشگاه شيراز

 -ي انرژي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20555  دانشگاه شيراز تبديل انرژي 8  - انرژي و محيط زيست

فقط  -ي انرژي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20556  )محل تحصيل محمودآباد مازندران(دانشگاه صنعت نفت  تبديل انرژي 4  - مرد

 - 14 تبديل انرژي روزانه  20557  دانشگاه صنعتي اروميه
 - 26 تبديل انرژي روزانه  20558  دانشگاه صنعتي اصفهان
 - 17 تبديل انرژي روزانه  20559  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 - 20 تبديل انرژي روزانه  20560  دانشگاه صنعتي بابل
 - 12 تبديل انرژي روزانه  20561  دزفول - صنعتي جندي شاپور دانشگاه 
 - 31 تبديل انرژي روزانه  20562  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

12  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي روزانه  20563  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 - 10 تبديل انرژي روزانه  20564  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه 

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20565  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  تبديل انرژي 7  - ي انرژيها سيستم

 - 26 تبديل انرژي روزانه  20566  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي هاي  فناوري
ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  20567  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  تبديل انرژي 3  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -محيط زيست  -انرژي

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  20568  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  تبديل انرژي 2  -

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي  -انرژي ي ها سيستم

ي ها سيستمانرژي، مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 
 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي -انرژي 

 روزانه  20569  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  تبديل انرژي 3  -

 - 10 تبديل انرژي روزانه  20570  دانشگاه صنعتي شيراز
 - 6 تبديل انرژي روزانه  20571  قمدانشگاه صنعتي 
 تبديل انرژي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  20572  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 تبديل انرژي 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  20573  )اصفهان

2  - جلوبرندگي - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  تبديل انرژي روزانه  20574  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
2  - آئروديناميك - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  تبديل انرژي روزانه  20575  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  - فقط مرد  -محيط زيست  -انرژي 

 نوينهاي  فناوريدانشكده 
 روزانه  20576  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  تبديل انرژي 10  -

8  - زمينه تخصصي ديناميك سياالت تبديل انرژي روزانه  20577  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
4  - انرژيي ها سيستمزمينه تخصصي  تبديل انرژي روزانه  20578  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

7  - زمينه تخصصي علوم حرارتي تبديل انرژي روزانه  20579  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
4  - زمينه تخصصي نفت و گاز تبديل انرژي روزانه  20580  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 25 انرژيتبديل  روزانه  20581  دانشگاه فردوسي مشهد
8  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي روزانه  20582  دانشگاه كاشان

 - 13 تبديل انرژي روزانه  20583  دانشگاه كاشان
 - 8 تبديل انرژي روزانه  20584  سنندج -دانشگاه كردستان 
 - 20 تبديل انرژي روزانه  20585  رشت -دانشگاه گيالن 
 - 10 تبديل انرژي روزانه  20586  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 - 12 تبديل انرژي روزانه  20587  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
 - 8 تبديل انرژي روزانه  20588  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 - 22 تبديل انرژي روزانه  20589  دانشگاه ياسوج
 - 14 تبديل انرژي روزانه  20590  دانشگاه يزد

4  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير تبديل انرژي روزانه  20591  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
 - 11 تبديل انرژي روزانه  20592  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  روزانه  20593  دانشگاه اصفهان
3  - پذيرش با عنوان گرايش راكتور اي هستهمهندسي  روزانه  20594  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

6  - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت اي هستهمهندسي  روزانه  20595  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
4  - پرتوهاپذيرش با عنوان گرايش كاربرد  اي هستهمهندسي  روزانه  20596  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

كاربرد پرتوها -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  -  2 اي هستهمهندسي  روزانه  20597  دانشگاه شيراز
مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  -راكتور 
 فيزيك

 روزانه  20598  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته

 فيزيك
 روزانه  20599  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  2  -

مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  - چرخه سوخت 
 انرژي و فيزيك

 روزانه  20600  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه  20601  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك -

گرايش مهندسي  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي، مدرك  -راكتور 

محل تحصيل  - اي هستهفارغ التحصيلي مهندسي 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه  20602  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  2  -
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 تبديل انرژي نوبت دوم  20603  دانشگاه اصفهان

انرژي گرايش ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  20604  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تبديل انرژي 5  - فقط زن -محور  آموزش -تكنولوژي انرژي 

- 4 تبديل انرژي نوبت دوم  20605  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20606  دانشگاه بيرجند
- 5 تبديل انرژي نوبت دوم  20607  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 تبديل انرژي نوبت دوم  20608  دانشگاه تبريز
- 2 تبديل انرژي نوبت دوم  20609 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 -پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير 
 نوبت دوم  20610 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان تبديل انرژي 2  - .محل اجراء پژوهشكده انرژي

- 4 تبديل انرژي نوبت دوم  20611  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 11 تبديل انرژي نوبت دوم  20612  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي 
 نوبت دوم  20613  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  - آبي گرايش ماشينهاي

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -ي انرژي ها سيستم

 فنون نوين
 نوبت دوم  20614  دانشگاه تهران تبديل انرژي 1  -

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تكنولوژي انرژي 

 فنون نوين
 نوبت دوم  20615  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  -

 -پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير 
 نوبت دوم  20616  دانشگاه تهران تبديل انرژي 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -و محيط زيست انرژي 

 محيط زيست
 نوبت دوم  20617  دانشگاه تهران تبديل انرژي 5  -

- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20618  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 تبديل انرژي نوبت دوم  20619  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20620  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 تبديل انرژي نوبت دوم  20621  دانشگاه زنجان
- 8 تبديل انرژي نوبت دوم  20622  دانشگاه سمنان

2  - -انرژي ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي نوبت دوم  20623  دانشگاه سمنان
- 3 تبديل انرژي نوبت دوم  20624  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 15 تبديل انرژي نوبت دوم  20625  دانشگاه شاهرود

3  - ي انرژيها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي نوبت دوم  20626  دانشگاه شاهرود
- 1 تبديل انرژي نوبت دوم  20627  دانشگاه شهركرد
- 10 تبديل انرژي دومنوبت   20628  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 تبديل انرژي نوبت دوم  20629  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 تبديل انرژي نوبت دوم  20630  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 تبديل انرژي نوبت دوم  20631  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 9 تبديل انرژي نوبت دوم  20632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 9 تبديل انرژي نوبت دوم  20633  دانشگاه صنعتي بابل

 -انرژي ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم  20634  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  تبديل انرژي 2  - محور آموزش

5  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي نوبت دوم  20635  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 15 تبديل انرژي نوبت دوم  20636  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

5  - محور آموزش تبديل انرژي نوبت دوم  20637  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

 نوبت دوم  20638  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  تبديل انرژي 3  - انرژيي ها سيستم

- 4 تبديل انرژي نوبت دوم  20639  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 1 تبديل انرژي نوبت دوم  20640  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 3 تبديل انرژي نوبت دوم  20641  دانشگاه صنعتي قم

 تبديل انرژي 8  - دفترچهشرايط در انتهاي 
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  20642  )اصفهان

1  - جلوبرندگي - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  تبديل انرژي نوبت دوم  20643  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
1  - آئروديناميك - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  تبديل انرژي نوبت دوم  20644  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
7  - زمينه تخصصي ديناميك سياالت تبديل انرژي نوبت دوم  20645  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

3  - انرژيي ها سيستمزمينه تخصصي  تبديل انرژي نوبت دوم  20646  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
5  - حرارتيزمينه تخصصي علوم  تبديل انرژي نوبت دوم  20647  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

4  - زمينه تخصصي نفت و گاز تبديل انرژي نوبت دوم  20648  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 17 تبديل انرژي نوبت دوم  20649  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي نوبت دوم  20650  دانشگاه كاشان
- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20651  دانشگاه كاشان
- 5 تبديل انرژي نوبت دوم  20652  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20653  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 8 تبديل انرژي نوبت دوم  20654  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 تبديل انرژي نوبت دوم  20655  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 تبديل انرژي نوبت دوم  20656  دانشگاه ياسوج
- 7 تبديل انرژي نوبت دوم  20657  دانشگاه يزد

2  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديدپذير تبديل انرژي نوبت دوم  20658  دشت كرجمشكين  - پژوهشگاه مواد و انرژي 
- 6 تبديل انرژي نوبت دوم  20659  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  نوبت دوم  20660  دانشگاه اصفهان
مهندسي  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  -راكتور 
 فيزيك

 نوبت دوم  20661  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته

 فيزيك
 نوبت دوم  20662  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 10 تبديل انرژي پيام نور  20663  مشهد مركز -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش تبديل انرژي پيام نور  20664  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش تبديل انرژي پيام نور  20665  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

- 10 تبديل انرژي پيام نور  20666  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20667  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20668  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20669  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20670  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20671  ساوه -انرژي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20672  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20673  آباد نجف -جامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20674  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20675  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20676  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 انرژيتبديل  غيرانتفاعي  20677  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20678  سلماس -معراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تبديل انرژي غيرانتفاعي  20679  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش تبديل انرژي مجازي دولتي  20680  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
40  - محور آموزش تبديل انرژي مجازي دولتي  20681  دانشگاه فردوسي مشهد
40  - محور آموزش تبديل انرژي مجازي دولتي  20682  دانشگاه كاشان

 -تبديل انرژي  - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
 مجازي دولتي  20683  رشت -دانشگاه گيالن  تبديل انرژي 40  - محور آموزش

25  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20684  دانشگاه اروميه
19  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز تبديل انرژي خودگردان پرديس  20685  دانشگاه تبريز

20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20686  مدرسدانشگاه تربيت 
 تبديل انرژي 15  - پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد پذير

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  20687  )كيش

ي انرژي گرايش ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 تبديل انرژي 15  - انرژي و محيط زيست

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  20688  )كرج

 تبديل انرژي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20689  )كرج
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20690  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

محل  -انرژي ي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
خودگردان پرديس  20691  دانشگاه سمنان تبديل انرژي 3  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20692  دانشگاه سمنان
13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه انرژي تبديل خودگردان پرديس  20693  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20694  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

10  - انرژيي ها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  تبديل انرژي خودگردان پرديس  20695  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
8  - هاي تجديدپذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژي تبديل انرژي خودگردان پرديس  20696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - پذيرش با عنوان مديريت انرژي الكتريكي تبديل انرژي خودگردان پرديس  20697  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 -انرژي  يها سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل پرديس  -انرژي و محيط زيست 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  20698  دانشگاه شيراز تبديل انرژي 6  -

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20699  دانشگاه شيراز
14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20700  دانشگاه صنعتي اروميه

- 26 تبديل انرژي خودگردان پرديس  20701  دانشگاه صنعتي اصفهان

 تبديل انرژي 26 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20702  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
25  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  تبديل انرژي خودگردان پرديس  20703  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 12 تبديل انرژي خودگردان پرديس  20704  دانشگاه فردوسي مشهد
- 13 تبديل انرژي خودگردان پرديس  20705  دانشگاه كاشان

20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي خودگردان پرديس  20706  رشت -گيالن دانشگاه 

 تبديل انرژي 8 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  20707  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
- 2 تبديل انرژي خودگردان پرديس  20708  دانشگاه ياسوج
- 14 تبديل انرژي خودگردان پرديس  20709  دانشگاه يزد

1  - گرايش راكتور اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  خودگردان پرديس  20710  دانشگاه اصفهان
كاربرد پرتوها  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

خودگردان پرديس  20711  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
 )4كد ضريب (مكانيك مجموعه مهندسي  -  1267

  - 3 روزانه  20712  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
5  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين روزانه  20713  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

- 7 روزانه  20714  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

 روزانه  20715  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -ورزش 

- 9 روزانه  20716  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
17  - بيومكانيك-پزشكيپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه  20717  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

- 10 روزانه  20719  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
- 2 نوبت دوم  20720  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

5  - علوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده  نوبت دوم  20721  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
- 3 نوبت دوم  20722  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

5  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي نوبت دوم  20723  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

 نوبت دوم  20724  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -ورزش 

8  - بيومكانيك-پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي نوبت دوم  20725  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
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 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 نوبت دوم  20727  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

 مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20728  )كيش
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20729  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  20730  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 4 سيستم محركه خودرو روزانه  20731  دانشگاه تبريز
- 2 سيستم محركه خودرو روزانه  20732  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
 روزانه  20733  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  سيستم محركه خودرو 3  - و پرورش آموزش

- 4 سيستم محركه خودرو روزانه  20734  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 7 سيستم محركه خودرو روزانه  20735  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 8 سيستم محركه خودرو روزانه  20736  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

8  - شرايط در انتهاي دفترچه سيستم محركه خودرو روزانه  20737  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
سيستم محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

 روزانه  20738  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سيستم محركه خودرو 13  - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -خودرو 

- 2 سيستم محركه خودرو نوبت دوم  20739  دانشگاه تبريز
- 3 سيستم محركه خودرو نوبت دوم  20740  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

1  - محور آموزش سيستم محركه خودرو نوبت دوم  20741  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 1 سيستم محركه خودرو نوبت دوم  20742  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 سيستم محركه خودرو نوبت دوم  20743  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

سيستم محركه  -خودرو  پذيرش با عنوان مهندسي
 نوبت دوم  20744  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سيستم محركه خودرو 8  - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -خودرو 

سيستم محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 مجازي دولتي  20745  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سيستم محركه خودرو 40  - محور آموزش -خودرو 

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 6 روزانه  20746  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي 
طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

محل تحصيل  - ي ديناميكي خودرو ها سيستم
 دانشكده مهندسي خودرو

 روزانه  20747  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي  13  -

- 3 نوبت دوم  20748  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي 
1  - محور آموزش نوبت دوم  20749  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي 

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل  - ي ديناميكي خودرو ها سيستم

 دانشكده مهندسي خودرو
 نوبت دوم  20750  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي  8  -

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 مجازي دولتي  20751  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ديناميكي خودروي ها سيستمطراحي  40  - محور آموزش - ديناميكي خودرو ي ها سيستم

 )7كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 6 سازه بدنه خودرو روزانه  20752  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
وساخت خودروهاي نظامي پذيرش با عنوان طراحي 

 روزانه  20753  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه بدنه خودرو 7  - شرايط در انتهاي دفترچه -

پذيرش با عنوان طراحي وساخت خودروهاي نظامي 
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -

 دفترچه
 روزانه  20754  )محل تحصيل شيراز(اشتر دانشگاه صنعتي مالك  سازه بدنه خودرو 2  -

سازه و بدنه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 روزانه  20755  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سازه بدنه خودرو 13  - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -خودرو 

- 3 سازه بدنه خودرو نوبت دوم  20756  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
1  - محور آموزش سازه بدنه خودرو نوبت دوم  20757  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

پذيرش با عنوان طراحي وساخت خودروهاي نظامي 
 نوبت دوم  20758  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه بدنه خودرو 7  - شرايط در انتهاي دفترچه -

سازه و بدنه  -عنوان مهندسي خودرو پذيرش با 
 نوبت دوم  20759  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سازه بدنه خودرو 8  - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -خودرو 

سازه و بدنه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 مجازي دولتي  20760  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  سازه بدنه خودرو 40  - محور آموزش -خودرو 

 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 4 مكاترونيك روزانه  20761  دانشگاه اراك
- 5 مكاترونيك روزانه  20762  دانشگاه اصفهان
- 14 مكاترونيك روزانه  20763  دانشگاه تبريز
- 8 مكاترونيك روزانه  20764  دانشگاه تربيت مدرس

2  - علوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده  مكاترونيك روزانه  20765  دانشگاه تهران
- 10 مكاترونيك روزانه  20766  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 مكاترونيك روزانه  20767  دانشگاه شاهرود
- 5 مكاترونيك روزانه  20768  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 مكاترونيك روزانه  20769  اروميهدانشگاه صنعتي 
- 4 مكاترونيك روزانه  20770  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 روزانه  20771  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مكاترونيك 2  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 8 مكاترونيك روزانه  20772  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
6  - محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك مكاترونيك روزانه  20773  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

- 7 مكاترونيك روزانه  20774  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 مكاترونيك نوبت دوم  20775  دانشگاه اراك
- 3 مكاترونيك دومنوبت   20776  دانشگاه اصفهان
- 10 مكاترونيك نوبت دوم  20777  دانشگاه تبريز
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 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

2  - نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون  مكاترونيك نوبت دوم  20778  دانشگاه تهران
- 3 مكاترونيك نوبت دوم  20779  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 مكاترونيك نوبت دوم  20780  دانشگاه شاهرود
- 1 مكاترونيك نوبت دوم  20781  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 مكاترونيك نوبت دوم  20782  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 نوبت دوم  20783  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مكاترونيك 1  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 3 مكاترونيك نوبت دوم  20784  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
1  - مكانيكمحل تحصيل دانشكده مهندسي  مكاترونيك نوبت دوم  20785  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

- 4 مكاترونيك نوبت دوم  20786  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 20 مكاترونيك غيرانتفاعي  20787  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مكاترونيك غيرانتفاعي  20788  سلماس -معراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مكاترونيك غيرانتفاعي  20789  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

 مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20790  )كرج

 مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  20791  )كيش
5  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  مكاترونيك خودگردان پرديس  20792  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

- 7 مكاترونيك خودگردان پرديس  20793  دانشگاه شاهرود

 مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  20794  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

  - 6 فرآوري مواد معدني روزانه  20795  دانشگاه بيرجند
- 12 فرآوري مواد معدني روزانه  20796  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 فرآوري مواد معدني روزانه  20797  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 مواد معدنيفرآوري  روزانه  20798  دانشگاه تهران
- 7 فرآوري مواد معدني روزانه  20799  دانشگاه شاهرود
- 8 فرآوري مواد معدني روزانه  20800  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 فرآوري مواد معدني روزانه  20801  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 4 فرآوري مواد معدني روزانه  20802  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 
- 5 فرآوري مواد معدني روزانه  20803  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 6 فرآوري مواد معدني روزانه  20804  دانشگاه كاشان
- 6 فرآوري مواد معدني روزانه  20805  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 فرآوري مواد معدني روزانه  20806  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 9 فرآوري مواد معدني روزانه  20807  دانشگاه يزد
- 8 فرآوري مواد معدني روزانه  20808  عالي زرند آموزشمجتمع 
- 3 معدن و محيط زيست روزانه  20809  دانشگاه تهران
- 2 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20810  دانشگاه بيرجند
- 4 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20811  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 3 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20812  دانشگاه تهران
- 3 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20813  دانشگاه شاهرود
- 5 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20814  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 4 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20815  دانشگاه صنعتي اصفهان

2  - محور آموزش فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20816  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20817  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20818  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 3 مواد معدنيفرآوري  نوبت دوم  20819  دانشگاه كاشان
- 4 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20820  دانشگاه يزد
- 5 فرآوري مواد معدني نوبت دوم  20821  عالي زرند آموزشمجتمع 
- 1 معدن و محيط زيست نوبت دوم  20822  دانشگاه تهران
- 6 فرآوري مواد معدني خودگردان پرديس  20823  دانشگاه كاشان

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

  - 8 مكانيك سنگ روزانه  20824  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 مكانيك سنگ روزانه  20825  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 مكانيك سنگ روزانه  20826  دانشگاه تهران
- 21 مكانيك سنگ روزانه  20827  دانشگاه زنجان
- 7 مكانيك سنگ روزانه  20828  دانشگاه شاهرود
- 6 مكانيك سنگ روزانه  20829  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 مكانيك سنگ روزانه  20830  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 مكانيك سنگ روزانه  20831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 مكانيك سنگ روزانه  20832  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي 
- 9 مكانيك سنگ روزانه  20833  دانشگاه يزد
- 6 تونل و فضاهاي زيرزميني روزانه  20834  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 تونل و فضاهاي زيرزميني روزانه  20835  دانشگاه شاهرود
- 3 تونل و فضاهاي زيرزميني روزانه  20836  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 مكانيك سنگ نوبت دوم  20837  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 3 مكانيك سنگ نوبت دوم  20838  دانشگاه تهران
- 1 مكانيك سنگ نوبت دوم  20839  دانشگاه زنجان
- 3 مكانيك سنگ نوبت دوم  20840  دانشگاه شاهرود
- 2 مكانيك سنگ نوبت دوم  20841  كرمان -  دانشگاه شهيد باهنر
- 6 مكانيك سنگ نوبت دوم  20842  دانشگاه صنعتي اصفهان

4  - محور آموزش مكانيك سنگ نوبت دوم  20843  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 مكانيك سنگ نوبت دوم  20844  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 مكانيك سنگ نوبت دوم  20845  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 مكانيك سنگ نوبت دوم  20846  دانشگاه يزد
- 3 تونل و فضاهاي زيرزميني نوبت دوم  20847  دانشگاه شاهرود
- 2 تونل و فضاهاي زيرزميني نوبت دوم  20848  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 20 مكانيك سنگ غيرانتفاعي  20849  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

  - 6 استخراج معدن روزانه  20850  دانشگاه اروميه
- 6 استخراج معدن روزانه  20851  دانشگاه بيرجند
- 8 استخراج معدن روزانه  20852  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 استخراج معدن روزانه  20853  دانشگاه تربيت مدرس

6  - پذيرش با عنوان اقتصاد و مديريت معدني استخراج معدن روزانه  20854  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 استخراج معدن روزانه  20855  دانشگاه تهران
- 15 استخراج معدن روزانه  20856  دانشگاه شاهرود
- 8 استخراج معدن روزانه  20857  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 استخراج معدن روزانه  20858  دانشگاه صنعتي اروميه
- 3 استخراج معدن روزانه  20859  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 استخراج معدن روزانه  20860  دانشگاه صنعتي همدان
- 6 استخراج معدن روزانه  20861  دانشگاه كاشان
- 4 استخراج معدن روزانه  20862  دانشگاه يزد
- 12 استخراج معدن روزانه  20863  عالي زرند آموزشمجتمع 
- 2 استخراج معدن دومنوبت   20864  دانشگاه بيرجند
- 4 استخراج معدن نوبت دوم  20865  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 2 استخراج معدن نوبت دوم  20866  دانشگاه تهران
- 7 استخراج معدن نوبت دوم  20867  دانشگاه شاهرود
- 4 استخراج معدن نوبت دوم  20868  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 معدناستخراج  نوبت دوم  20869  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 استخراج معدن نوبت دوم  20870  دانشگاه صنعتي همدان
- 3 استخراج معدن نوبت دوم  20871  دانشگاه كاشان
- 3 استخراج معدن نوبت دوم  20872  دانشگاه يزد
- 6 استخراج معدن نوبت دوم  20873  عالي زرند آموزشمجتمع 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه استخراج معدن خودگردان پرديس  20874  دانشگاه اروميه
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه استخراج معدن خودگردان پرديس  20875  دانشگاه تربيت مدرس

- 10 استخراج معدن خودگردان پرديس  20876  دانشگاه شاهرود
8  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  استخراج معدن خودگردان پرديس  20877  دانشگاه صنعتي اروميه

- 6 استخراج معدن خودگردان پرديس  20878  دانشگاه كاشان
 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

  - 6 اكتشاف معدن روزانه  20879  دانشگاه اروميه
- 10 اكتشاف معدن روزانه  20880  دانشگاه بيرجند
- 8 اكتشاف معدن روزانه  20881  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 8 اكتشاف معدن روزانه  20882  دانشگاه تهران
- 12 اكتشاف معدن روزانه  20883  دانشگاه شاهرود
- 12 اكتشاف معدن روزانه  20884  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 اكتشاف معدن روزانه  20885  دانشگاه صنعتي اراك
- 6 اكتشاف معدن روزانه  20886  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 8 اكتشاف معدن روزانه  20887  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 اكتشاف معدن روزانه  20888  دانشگاه صنعتي بيرجند
- 7 اكتشاف معدن روزانه  20889  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 5 اكتشاف معدن روزانه  20890  دانشگاه كاشان
- 9 اكتشاف معدن روزانه  20891  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 اكتشاف معدن روزانه  20892  دانشگاه يزد
- 2 اكتشاف معدن نوبت دوم  20893  دانشگاه بيرجند
- 4 اكتشاف معدن نوبت دوم  20894  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 اكتشاف معدن نوبت دوم  20895  دانشگاه تهران
- 5 اكتشاف معدن نوبت دوم  20896  دانشگاه شاهرود
- 5 اكتشاف معدن نوبت دوم  20897  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 4 اكتشاف معدن نوبت دوم  20898  دانشگاه صنعتي اصفهان

2  - محور آموزش اكتشاف معدن نوبت دوم  20899  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 4 اكتشاف معدن نوبت دوم  20900  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 اكتشاف معدن نوبت دوم  20901  دانشگاه صنعتي بيرجند
- 3 اكتشاف معدن نوبت دوم  20902  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 اكتشاف معدن دوم نوبت  20903  دانشگاه كاشان
- 4 اكتشاف معدن نوبت دوم  20904  دانشگاه يزد
- 20 اكتشاف معدن غيرانتفاعي  20905  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اكتشاف معدن خودگردان پرديس  20906  دانشگاه اروميه
- 5 اكتشاف معدن خودگردان پرديس  20907  دانشگاه كاشان

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

  - 9 روزانه  20908  دانشگاه اراك شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 3 روزانه  20909  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 15 روزانه  20910  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 7 روزانه  20911  دانشگاه تبريز شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 3 روزانه  20912  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت 
 روزانه  20913  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  انتخاب مواد مهندسيشناسايي و  4  - و پرورش آموزش

- 10 روزانه  20914  دانشگاه تربيت مدرس شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 26 روزانه  20915  دانشگاه تهران شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 10 روزانه  20916  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 6 روزانه  20917  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسيشناسايي و انتخاب مواد 
- 18 روزانه  20918  دانشگاه سمنان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 4 روزانه  20919  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 14 روزانه  20920  دانشگاه شهركرد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 8 روزانه  20921  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 12 روزانه  20922  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 14 روزانه  20923  دانشگاه شيراز شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 33 روزانه  20924  صنعتي اصفهاندانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 10 روزانه  20925  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 13 روزانه  20926  دانشگاه صنعتي بابل شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 24 روزانه  20927  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 21 روزانه  20928  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 15 روزانه  20929  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 10 روزانه  20930  دانشگاه صنعتي شيراز شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

8  - محل تحصيل تهران -دفترچه شرايط در انتهاي  روزانه  20931  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
 شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  20932  )اصفهان

انتهاي شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  20933  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  20934  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 4 روزانه  20935  دانشگاه صنعتي همدان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 25 روزانه  20936  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 20 روزانه  20937  دانشگاه فردوسي مشهد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 8 روزانه  20938  دانشگاه كاشان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 11 روزانه  20939  دانشگاه يزد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 17 روزانه  20940  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 7 شكل دادن فلزات روزانه  20941  دانشگاه تهران
- 7 شكل دادن فلزات روزانه  20942  دانشگاه سمنان
- 6 شكل دادن فلزات روزانه  20943  دانشگاه شيراز
- 10 شكل دادن فلزات روزانه  20944  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 شكل دادن فلزات روزانه  20945  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 شكل دادن فلزات 6  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (اشتر دانشگاه صنعتي مالك 

 روزانه  20946  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 شكل دادن فلزات 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  20947  )اصفهان

- 7 شكل دادن فلزات روزانه  20948  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 روزانه  20949  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 3 روزانه  20950  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 5 روزانه  20951  تهران -دانشگاه صنايع و معادن ايران  مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 6 روزانه  20952  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 5 روزانه  20953  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش ريخته گري

2  - راكتور -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  روزانه  20954  دانشگاه شيراز
گداخت  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  - اي هسته
 فيزيك

 روزانه  20955  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1  -

- 8 نوبت دوم  20956  دانشگاه اراك شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 2 نوبت دوم  20957  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 5 نوبت دوم  20958  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 5 نوبت دوم  20959  دانشگاه تبريز شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 4 نوبت دوم  20960  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 13 نوبت دوم  20961  دانشگاه تهران انتخاب مواد مهندسيشناسايي و 
- 7 نوبت دوم  20962  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 2 نوبت دوم  20963  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 6 نوبت دوم  20964  دانشگاه سمنان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 4 نوبت دوم  20965  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 1 نوبت دوم  20966  دانشگاه شهركرد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 4 نوبت دوم  20967  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 2 نوبت دوم  20968  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  انتخاب مواد مهندسيشناسايي و 
- 16 نوبت دوم  20969  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

15  - محور آموزش نوبت دوم  20970  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 5 نوبت دوم  20971  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 3 نوبت دوم  20972  دانشگاه صنعتي بابل شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 11 نوبت دوم  20973  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

7  - محور آموزش نوبت دوم  20974  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 14 نوبت دوم  20975  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 4 نوبت دوم  20976  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  20977  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
 شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  20978  )اصفهان

- 4 نوبت دوم  20979  دانشگاه صنعتي همدان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 7 نوبت دوم  20980  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 14 نوبت دوم  20981  دانشگاه فردوسي مشهد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته عنوان  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 نوبت دوم  20982  دانشگاه كاشان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 6 نوبت دوم  20983  دانشگاه يزد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 8 نوبت دوم  20984  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 3 شكل دادن فلزات نوبت دوم  20985  دانشگاه تهران
- 4 شكل دادن فلزات نوبت دوم  20986  دانشگاه سمنان
- 5 شكل دادن فلزات نوبت دوم  20987  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش شكل دادن فلزات نوبت دوم  20988  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 شكل دادن فلزات نوبت دوم  20989  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 شكل دادن فلزات 6  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  20990  )اصفهان

- 3 شكل دادن فلزات نوبت دوم  20991  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 نوبت دوم  20992  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 1 نوبت دوم  20993  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 5 دومنوبت   20994  تهران -دانشگاه صنايع و معادن ايران  مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 3 نوبت دوم  20995  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 3 نوبت دوم  20996  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش ريخته گري
- 10 پيام نور  20997  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

10  - محور آموزش پيام نور  20998  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 20 غيرانتفاعي  20999  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 20 غيرانتفاعي  21000  فوالد شهر اصفهان -  صنعتي فوالدغيرانتفاعي  مؤسسه شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 20 غيرانتفاعي  21001  اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسه شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

40  - محور آموزش مجازي دولتي  21002  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
40  - محور آموزش مجازي دولتي  21003  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  و انتخاب مواد مهندسي شناسايي
40  - محور آموزش شكل دادن فلزات مجازي دولتي  21004  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  21005  دانشگاه تبريز شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21006  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21007  دانشگاه سمنان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

4  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  21008  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21009  دانشگاه شهركرد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21010  دانشگاه شيراز و انتخاب مواد مهندسيشناسايي 

- 33 خودگردان پرديس  21011  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
- 6 خودگردان پرديس  21012  دانشگاه فردوسي مشهد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فلزات شكل دادن خودگردان پرديس  21013  دانشگاه سمنان
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شكل دادن فلزات خودگردان پرديس  21014  دانشگاه شيراز

محل  - راكتور  -  اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
خودگردان پرديس  21015  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
3  -  جوشكاري -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  جوشكاري روزانه  21016  دانشگاه تهران

- 5 جوشكاري روزانه  21017  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 6 جوشكاري روزانه  21018  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 5 جوشكاري روزانه  21019  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 جوشكاري روزانه  21020  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 5 جوشكاري روزانه  21021  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

2  - جوشكاري -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  جوشكاري نوبت دوم  21022  دانشگاه تهران
- 1 جوشكاري نوبت دوم  21023  اهواز -شهيد چمران دانشگاه 
- 2 جوشكاري نوبت دوم  21024  دانشگاه صنعتي اصفهان

4  - محور آموزش جوشكاري نوبت دوم  21025  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 جوشكاري نوبت دوم  21026  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 جوشكاري دومنوبت   21027  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 1 جوشكاري نوبت دوم  21028  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 20 جوشكاري غيرانتفاعي  21029  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 جوشكاري غيرانتفاعي  21030  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه

30  - محور آموزش جوشكاري مجازي دولتي  21031  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 

 جوشكاري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21032  )كيش
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

  - 5 استخراج فلزات روزانه  21033  دانشگاه تهران
- 6 استخراج فلزات روزانه  21034  اصفهاندانشگاه صنعتي 
- 4 استخراج فلزات روزانه  21035  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 استخراج فلزات روزانه  21036  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 6 استخراج فلزات روزانه  21037  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 4 استخراج فلزات روزانه  21038  دانشگاه صنعتي همدان
- 9 استخراج فلزات روزانه  21039  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 استخراج فلزات روزانه  21040  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 روزانه  21041 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 8 روزانه  21042  دانشگاه تربيت مدرس خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش 
- 6 روزانه  21043  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 5 روزانه  21044  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 10 روزانه  21045  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 7 روزانه  21046  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  21047  )بندرعباس

- 10 روزانه  21048  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  حفاظت موادمهندسي مواد گرايش خوردگي و 
- 5 روزانه  21049  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 6 روزانه  21050  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  21051  مالك اشتردانشگاه صنعتي  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  21052  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 5 روزانه  21053  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 2 استخراج فلزات نوبت دوم  21054  دانشگاه تهران

4  - محور آموزش استخراج فلزات نوبت دوم  21055  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 استخراج فلزات نوبت دوم  21056  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 3 استخراج فلزات نوبت دوم  21057  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 استخراج فلزات نوبت دوم  21058  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 4 استخراج فلزات نوبت دوم  21059  دانشگاه صنعتي همدان
- 3 استخراج فلزات نوبت دوم  21060  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 استخراج فلزات نوبت دوم  21061  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 نوبت دوم  21062  دانشگاه تربيت مدرس حفاظت موادمهندسي مواد گرايش خوردگي و 
- 3 نوبت دوم  21063  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 3 نوبت دوم  21064  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 2 نوبت دوم  21065  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

5  - محور آموزش نوبت دوم  21066  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  21067  )بندرعباس

- 5 نوبت دوم  21068  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد 
- 1 نوبت دوم  21069  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  21070  اشتر دانشگاه صنعتي مالك مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 3 نوبت دوم  21071  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
- 20 غيرانتفاعي  21072  اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21073  )كيش
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21074  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21075  صنعتي شيرازدانشگاه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -   روزانه  21076  دانشگاه اصفهان
15  - سراميك -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  مهندسي مواد گرايش سراميك روزانه  21077  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

مهندسي مواد گرايش سراميك 9 - روزانه  21078  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد گرايش سراميك 8 - روزانه  21079  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد گرايش سراميك 8 - روزانه  21080  دانشگاه شاهرود

مهندسي مواد گرايش سراميك 8  - پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب روزانه  21081  دانشگاه شاهرود
- 14 مهندسي مواد گرايش سراميك روزانه  21082  دانشگاه شهركرد

مهندسي مواد گرايش سراميك 6  - الكترو سراميك -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  روزانه  21083  دانشگاه شيراز
مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - روزانه  21084  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

-پذيرش با عنوان مهندسي مواد
 روزانه  21085  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 7  - )الكتروسراميك(سراميك

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 
شرايط در انتهاي دفترچه  -هاي سراميكي  كامپوزيت

 محل تحصيل تهران -
 روزانه  21086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 6  -

ويژه  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 
هاي  شاغلين نيروهاي مسلح زمينه كامپوزيت

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -سراميكي 
 تحصيل تهران

 روزانه  21087  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 2  -

- 18 گرايش سراميكمهندسي مواد  روزانه  21088  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 10 مهندسي مواد گرايش سراميك روزانه  21089  دانشگاه مالير
- 16 مهندسي مواد گرايش سراميك روزانه  21090  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
مهندسي مواد گرايش سراميك 1 - نوبت دوم  21091  دانشگاه اصفهان

مهندسي مواد گرايش سراميك 5  - سراميك -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  نوبت دوم  21092  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - نوبت دوم  21093  دانشگاه تبريز

مهندسي مواد گرايش سراميك 4  - پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب نوبت دوم  21094  دانشگاه شاهرود
مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - نوبت دوم  21095  دانشگاه شاهرود
مهندسي مواد گرايش سراميك 1 - نوبت دوم  21096  دانشگاه شهركرد
مهندسي مواد گرايش سراميك 1 - نوبت دوم  21097  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

زمينه  -مركب پذيرش با عنوان مهندسي مواد 
شرايط در انتهاي دفترچه  -هاي سراميكي  كامپوزيت

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم  21098  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 6  -

مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - نوبت دوم  21099  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - نوبت دوم  21100  دانشگاه مالير
مهندسي مواد گرايش سراميك 8 - نوبت دوم  21101  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
- 20 مهندسي مواد گرايش سراميك غيرانتفاعي  21102  اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسه

گرايش سراميكمهندسي مواد  9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  21103  دانشگاه تبريز
 - الكترو سراميك  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد 

خودگردان پرديس  21104  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

3  -  بيومتريال -مهندسي پزشكي پذيرش با عنوان  روزانه  21105  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
- 6 روزانه  21106  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

6  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين روزانه  21107  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
مهندسي بافت  -عنوان مهندسي پزشكي پذيرش با 

 روزانه  21108  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين -

- 3 روزانه  21109  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
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 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

مهندسي بافت  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 روزانه  21110  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -

- 8 روزانه  21111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
- 7 روزانه  21112  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
- 5 روزانه  21113  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

3  - بيومتريال -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي  نوبت دوم  21114  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
مهندسي بافت  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

 نوبت دوم  21115  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين -

6  - دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصيل  نوبت دوم  21116  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
- 1 نوبت دوم  21117  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

4  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي نوبت دوم  21118  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
مهندسي بافت  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

 نوبت دوم  21119  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي -

- 2 نوبت دوم  21120  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
- 2 نوبت دوم  21121  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  گرايش بيوموادمهندسي پزشكي 
- 20 غيرانتفاعي  21122  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21123  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
مهندسي بافت  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

خودگردان پرديس  21124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21125  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

 )1كد ضريب (نانو مواد  ـنانو فنّاوري  -  1273

  - 4 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21126  دانشگاه اصفهان
5  - گرايش نانو مواد -پذيرش با عنوان نانو فناوري نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21127  دانشگاه تربيت مدرس

- 5 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21128  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
6  - پذيرش با عنوان نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21129  دانشگاه سمنان

- 8 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21130  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 موادنانو فناوري گرايش نانو  روزانه  21131  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21132  دانشگاه شيراز
- 7 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21133  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 4 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21134  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21135  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  21136  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانو فناوري گرايش نانو مواد 2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

 - نانو مواد  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري 
نوينهاي  فناوريمحل تحصيل دانشكده  -فقط مرد   روزانه  21137  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانو فناوري گرايش نانو مواد 10  -

- 5 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21138  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 گرايش نانو موادنانو فناوري  روزانه  21139  دانشگاه مراغه
- 16 نانو فناوري گرايش نانو مواد روزانه  21140  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
- 2 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21141  دانشگاه اصفهان
- 1 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21142  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21143  دانشگاه سمنان
- 4 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21144  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21145  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 4 نانو مواد نانو فناوري گرايش نوبت دوم  21146  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 1 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21147  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

8  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21148  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 4 فناوري گرايش نانو موادنانو  نوبت دوم  21149  دانشگاه مراغه
- 8 نانو فناوري گرايش نانو مواد نوبت دوم  21150  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
- 20 نانو فناوري گرايش نانو مواد غيرانتفاعي  21151  اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسه

6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  نانو فناوري گرايش نانو مواد خودگردان پرديس  21152  دانشگاه شيراز

 نانو فناوري گرايش نانو مواد 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  21153  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 )1كد ضريب () IT(مجموعه مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276

  - 5 تجارت الكترونيكي روزانه  21154  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 12 تجارت الكترونيكي روزانه  21155  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 10 تجارت الكترونيكي روزانه  21156  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

15  - فقط مرد الكترونيكيتجارت  روزانه  21157  دانشگاه قم
15  - فقط زن تجارت الكترونيكي روزانه  21158  دانشگاه قم
4  - فقط زن -محور  آموزش مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21159  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21160  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا

- 6 مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21161 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 3 مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21162  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 
 روزانه  21163  دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات 4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين -

- 6 مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21164  دانشگاه تهران
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 

محل تحصيل دانشكده علوم  - اي شبكههاي  سامانه
 و فنون نوين

 روزانه  21165  دانشگاه تهران فنّاوري اطالعاتمهندسي  4  -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
محل تحصيل دانشكده  - اي رسانهچند ي ها سيستم

 علوم و فنون نوين
 روزانه  21166  دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات 4  -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 روزانه  21167  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي فنّاوري اطالعات 4  - اي رسانهچند ي ها سيستم

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 روزانه  21168  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي فنّاوري اطالعات 3  - ي اطالعاتيها سيستممديريت 
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 )1كد ضريب ) (IT(مجموعه مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 روزانه  21169  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فنّاوري اطالعات 10  - معماري سازماني

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 روزانه  21170  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فنّاوري اطالعات 8  - اي رسانهچندي ها سيستم

- 15 مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21171  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 5 اطالعاتمهندسي فناوري  روزانه  21172  دانشگاه شيراز
- 9 مهندسي فناوري اطالعات روزانه  21173  دانشگاه صنعتي اروميه
- 2 تجارت الكترونيكي نوبت دوم  21174  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 تجارت الكترونيكي نوبت دوم  21175  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

6  - محور آموزش تجارت الكترونيكي نوبت دوم  21176  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
4  - فقط زن -محور  آموزش مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21177  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 2 مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21178  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري 
- 3 مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21179  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21180  دانشگاه تهران

4  - پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات پزشكي مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21181  تهراندانشگاه 
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 

محل تحصيل دانشكده  - اي رسانهچند ي ها سيستم
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم  21182  دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات 4  -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
محل تحصيل دانشكده علوم  - اي شبكههاي  سامانه

 و فنون نوين
 نوبت دوم  21183  دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات 4  -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 نوبت دوم  21184  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي فنّاوري اطالعات 1  - اي رسانهي چند ها سيستم

- 2 مهندسي فناوري اطالعات نوبت دوم  21185  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

 آموزش -ي اطالعاتي ها سيستمگرايش مديريت 
 محور

 پيام نور  21186  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات 15  -

- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21187  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21188  كرمان -بهمنيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21189  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21190  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21191  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي  21192  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21193  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات 15  - فقط زن -مخابرات امن 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21194  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات 15  - فقط مرد -مخابرات امن 

- 20 مهندسي فناوري اطالعات غيرانتفاعي  21195  بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات غيرانتفاعي  21196  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21197  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 20  - اطالعاتيي ها سيستممديريت 

- 20 مهندسي فناوري اطالعات غيرانتفاعي  21198  شيراز -پاسارگاد غيرانتفاعي  مؤسسه
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

 غيرانتفاعي  21199  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 20  - اطالعاتيي ها سيستممديريت 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21200  قم -تعالي غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 20  - اطالعاتيي ها سيستممديريت 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21201  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 20  - اطالعاتيي ها سيستممديريت 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 غيرانتفاعي  21202  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 20  - اطالعاتيي ها سيستممديريت 

- 20 مهندسي فناوري اطالعات غيرانتفاعي  21203  شاهين شهر اصفهان - عقيق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي فناوري اطالعات غيرانتفاعي  21204  ساري - هدف غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش تجارت الكترونيكي مجازي دولتي  21205  دانشگاه شيراز
40  - محور آموزش تجارت الكترونيكي دولتيمجازي   21206  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
40  - محور آموزش تجارت الكترونيكي مجازي دولتي  21207  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي دولتي  21208  رشت -دانشگاه گيالن  تجارت الكترونيكي 20  - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي دولتي  21209  دانشگاه شيراز مهندسي فنّاوري اطالعات 40  - محور آموزش -طراحي و توليد نرم افزار 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي دولتي  21210  دانشگاه شيراز مهندسي فنّاوري اطالعات 40  - محور آموزش -ي اطالعاتي ها سيستممديريت 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تجارت الكترونيكي خودگردان پرديس  21211  دانشگاه قم
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  21212  دانشگاه قم تجارت الكترونيكي 15  - دانشگاه

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
 مهندسي فنّاوري اطالعات 15  - اطالعاتامنيت 

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  21213  )كيش

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
خودگردان پرديس  21214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فنّاوري اطالعات 10  - معماري سازماني

5  - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل مهندسي فناوري اطالعات خودگردان پرديس  21215  دانشگاه شيراز
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي فناوري اطالعات خودگردان پرديس  21216  دانشگاه صنعتي اروميه

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
مجازي غيرانتفاعي  21217  تهران - مجازي فاران مهر دانش غيرانتفاعي  مؤسسه تجارت الكترونيكي 40  - محور آموزش -تجارت الكترونيكي 

40  - محور آموزش تجارت الكترونيكي مجازي غيرانتفاعي  21218  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش تجارت الكترونيكي مجازي غيرانتفاعي  21219  تهران -طوبي مجازي نور غيرانتفاعي  مؤسسه

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
مجازي غيرانتفاعي  21220  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 40  - محور آموزش -معماري سازماني 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش 
مجازي غيرانتفاعي  21221  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فنّاوري اطالعات 40  - محور آموزش - اطالعات ي ها سيستممديريت 
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  )2كد ضريب ) (IT(مجموعه مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 12 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21222  دانشگاه اروميه

- 4 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21223  دانشگاه اصفهان
- 5 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21224  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

12  - مرد فقط -شرايط در انتهاي دفترچه  كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21225  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 5 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21226  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21227  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 3 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21228  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 18 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21229  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 5 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21230  دانشگاه صنعتي شيراز
- 12 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21231  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21232  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 كامپيوتري هاي شبكه روزانه  21233  دانشگاه يزد
- 7 امنيت اطالعات روزانه  21234  دانشگاه اصفهان

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 روزانه  21235  دانشگاه تبريز امنيت اطالعات 5  - مخابرات امن

- 5 اطالعاتامنيت  روزانه  21236  دانشگاه تربيت مدرس
12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  امنيت اطالعات روزانه  21237  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
3  - شرايط در انتهاي دفترچه امنيت اطالعات روزانه  21238  تهران - دانشگاه شاهد 

- 5 امنيت اطالعات روزانه  21239  دانشگاه شيراز
- 5 امنيت اطالعات روزانه  21240  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  امنيت اطالعات روزانه  21241  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  21242  دانشگاه صنعتي مالك اشتر امنيت اطالعات 2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 1 كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21243  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21244  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 4 كامپيوتري هاي شبكه دومنوبت   21245  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

4  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21246  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21247  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 2 كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21248  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 كامپيوتري هاي شبكه نوبت دوم  21249  يزد دانشگاه

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 نوبت دوم  21250  دانشگاه تبريز امنيت اطالعات 4  - مخابرات امن

3  - شرايط در انتهاي دفترچه امنيت اطالعات نوبت دوم  21251  تهران - دانشگاه شاهد 
- 2 امنيت اطالعات نوبت دوم  21252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  امنيت اطالعات نوبت دوم  21253  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 20 كامپيوتري هاي شبكه غيرانتفاعي  21254  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتري هاي شبكه غيرانتفاعي  21255  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتري هاي شبكه غيرانتفاعي  21256  ابهر - صائب غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتري هاي شبكه غيرانتفاعي  21257  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتري هاي شبكه غيرانتفاعي  21258  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط مرد امنيت اطالعات غيرانتفاعي  21259  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن امنيت اطالعات غيرانتفاعي  21260  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 امنيت اطالعات غيرانتفاعي  21261  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 امنيت اطالعات غيرانتفاعي  21262  قم -تعالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 امنيت اطالعات غيرانتفاعي  21263  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي دولتي  21264  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
40  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي دولتي  21265  تهران - طوسينصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 
-  40 محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي دولتي  21266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي دولتي  21267  رشت -دانشگاه گيالن  كامپيوتري هاي شبكه 20  - محور آموزش

محل  -محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي  21268  دانشگاه صنعتي مالك اشتر امنيت اطالعات 40  - تحصيل تهران

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كامپيوتري هاي شبكه خودگردان پرديس  21269  دانشگاه اروميه
- 4 كامپيوتري هاي شبكه خودگردان پرديس  21270  دانشگاه اصفهان

 كامپيوتري هاي شبكه 18 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  21271  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كامپيوتري هاي شبكه خودگردان پرديس  21272  دانشگاه صنعتي شيراز

12  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  كامپيوتري هاي شبكه خودگردان پرديس  21273  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
40  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي غيرانتفاعي  24040  تهران -مجازي ايرانيان غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي غيرانتفاعي  24048  زاهوا -  برخطمجازي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش كامپيوتري هاي شبكه مجازي غيرانتفاعي  24039  تهران - مجازي فاران مهر دانش غيرانتفاعي  مؤسسه

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه امنيت اطالعات خودگردان پرديس  21274  دانشگاه تربيت مدرس
5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  امنيت اطالعات خودگردان پرديس  21275  دانشگاه شيراز

40  - محور آموزش امنيت اطالعات مجازي غيرانتفاعي  21276  تهران -مجازي ايرانيان غيرانتفاعي  مؤسسه
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277

معماري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 روزانه  21277  دانشگاه اصفهان كامپيوتريي ها سيستممعماري  13  -  كامپيوتر

- 4 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21278  دانشگاه تبريز
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21279 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21280  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21281  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21282  دانشگاه خوارزمي
- 9 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21283  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

4  - دفترچه شرايط در انتهاي كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21284  تهران - دانشگاه شاهد 
- 13 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21285  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 12 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21287  دانشگاه شيراز
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21288  صنعتي اصفهاندانشگاه 
- 7 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21289  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 كامپيوتريي ها سيستممعماري  6 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه  21290  )گرمسار

- 7 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21291  دانشگاه صنعتي بابل
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21292  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 26 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21293  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

معماري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 روزانه  21294  دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتريي ها سيستممعماري  3  - كامپيوتري

- 10 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21295  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 10 كامپيوتريي ها سيستممعماري  روزانه  21296  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21297  دانشگاه تبريز
- 2 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21298 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 3 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21299  دانشگاه تهران

4  - شرايط در انتهاي دفترچه كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21300  تهران - دانشگاه شاهد 
- 12 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21301  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

4  - محور آموزش كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21302  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 1 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21303  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21304  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 كامپيوتريي ها سيستممعماري  6 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم  21305  )گرمسار

- 2 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21306  دانشگاه صنعتي بابل
- 2 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21307  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21308  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  نوبت دوم  21309  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21310  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21311  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21312  اروميه -ارومي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21313  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21314  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 كامپيوتريي ها سيستممعماري  غيرانتفاعي  21315  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش كامپيوتريي ها سيستممعماري  مجازي دولتي  21316  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش كامپيوتريي ها سيستممعماري  مجازي دولتي  21317  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

معماري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
خودگردان پرديس  21318  دانشگاه اصفهان كامپيوتريي ها سيستممعماري  13  - كامپيوتر

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كامپيوتريي ها سيستممعماري  خودگردان پرديس  21319  دانشگاه تربيت مدرس
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران كامپيوتريي ها سيستممعماري  خودگردان پرديس  21320  دانشگاه خوارزمي

- 5 كامپيوتريي ها سيستممعماري  خودگردان پرديس  21321  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 كامپيوتريي ها سيستممعماري  خودگردان پرديس  21322  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277

  - 7 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21323  دانشگاه اصفهان
15  - فقط زن هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21324  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 6 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21325  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21326  دانشگاه تبريز
- 5 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21327  دانشگاه تهران

12  - محل تحصيل تهران هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21328  دانشگاه خوارزمي
- 12 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21329  دانشگاه سمنان
- 15 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21330  دانشگاه شاهرود
- 9 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21331  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21332  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21333  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21334  دانشگاه شيراز
- 9 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21335  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 13 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21336  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 روزانه  21337  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هوش مصنوعي و رباتيكز 2  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 14 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21338  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 21 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21339  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21340  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  21341  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 12 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21342  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 7 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21343  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21344  سنندج -كردستان  دانشگاه
- 5 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21345  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 8 هوش مصنوعي و رباتيكز روزانه  21346  دانشگاه يزد

4  - فقط زن -محور  آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21347  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
4  - زن فقط هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21348  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 4 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21349  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21350  دانشگاه تبريز
- 2 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21351  دانشگاه تهران
- 4 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21352  دانشگاه سمنان



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 199 جدول شماره 3  

 

  )2كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 7 مصنوعي و رباتيكزهوش  نوبت دوم  21353  دانشگاه شاهرود
- 8 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21354  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21355  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 1 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21356  دانشگاه صنعتي اصفهان

4  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21357  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 7 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21358  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 نوبت دوم  21359  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هوش مصنوعي و رباتيكز 1  - گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 7 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21360  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
7  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21361  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

5  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مصنوعي و رباتيكزهوش  نوبت دوم  21362  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- 6 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21363  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21364  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21365  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 4 هوش مصنوعي و رباتيكز نوبت دوم  21366  دانشگاه يزد

20  - هوش مصنوعي-پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21367  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - هوش مصنوعي-پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21368  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21369  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21370  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21371  كرمان -بهمنيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21372  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21373  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21374  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21375  مشهد - سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21376  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21377  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مصنوعي و رباتيكزهوش  غيرانتفاعي  21378  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه

هوش مصنوعي -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر  -  20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21379  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هوش مصنوعي و رباتيكز غيرانتفاعي  21380  تبريز -) ص(اكرمنبي غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي دولتي  21381  دانشگاه سمنان
40  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي دولتي  21382  دانشگاه شاهرود
40  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي دولتي  21383  دانشگاه صنعتي اصفهان
30  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي دولتي  21384  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
40  - محور آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي دولتي  21385  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

محل  -محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي  21386  دانشگاه صنعتي مالك اشتر و رباتيكزهوش مصنوعي  40  - تحصيل تهران

هوش مصنوعي -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 مجازي دولتي  21387  دانشگاه فردوسي مشهد هوش مصنوعي و رباتيكز 40  - محور آموزش -

- 7 هوش مصنوعي و رباتيكز خودگردان پرديس  21388  دانشگاه اصفهان
12  - خودگردان در تهرانمحل تحصيل پرديس  هوش مصنوعي و رباتيكز خودگردان پرديس  21389  دانشگاه خوارزمي

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هوش مصنوعي و رباتيكز خودگردان پرديس  21390  دانشگاه شيراز
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هوش مصنوعي و رباتيكز خودگردان پرديس  21391  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هوش مصنوعي و رباتيكز خودگردان پرديس  21392  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

هوش مصنوعي -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر   هوش مصنوعي و رباتيكز 5  -
تحصيل پرديس محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  21393  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
20  - فقط زن -محور  آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي غيرانتفاعي  21394  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - فقط مرد -محور  آموزش هوش مصنوعي و رباتيكز مجازي غيرانتفاعي  21395  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277

  - 8 نرم افزار روزانه  21396  دانشگاه اراك
- 12 نرم افزار روزانه  21397  دانشگاه اصفهان

-  3 فقط زن -محور  آموزش نرم افزار روزانه  21398  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
-  8 فقط زن نرم افزار روزانه  21399  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 13 نرم افزار روزانه  21400  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 نرم افزار روزانه  21401  دانشگاه تبريز
- 2 نرم افزار روزانه  21402  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  21403  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نرم افزار 2  - و پرورش آموزش

- 7 نرم افزار روزانه  21404  دانشگاه تربيت مدرس
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

 روزانه  21405  دانشگاه تربيت مدرس نرم افزار 3  - ي تكنولوژي اطالعاتها سيستم

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه  21406  دانشگاه تربيت مدرس نرم افزار 3  - اي شبكههاي  سامانه

- 9 نرم افزار روزانه  21407  دانشگاه تهران
15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نرم افزار روزانه  21408  تهران - )ع( دانشگاه جامع امام حسين

- 7 نرم افزار روزانه  21409  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 16 نرم افزار روزانه  21410  دانشگاه زنجان
- 10 نرم افزار روزانه  21411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 14 نرم افزار روزانه  21412  دانشگاه شيراز
- 5 نرم افزار روزانه  21413  اصفهاندانشگاه صنعتي 
- 7 نرم افزار روزانه  21414  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 15 نرم افزار روزانه  21415  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

زمينه تخصصي الگوريتم و محاسبات مدرك فارغ 
 روزانه  21416  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نرم افزار 10  - نرم افزار-التحصيلي مهندسي كامپيوتر

- 9 نرم افزار روزانه  21417  دانشگاه صنعتي شيراز
- 6 نرم افزار روزانه  21418  دانشگاه صنعتي قم



 فني و مهندسيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل     1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 200 جدول شماره 3  

 

  )3كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 18 نرم افزار روزانه  21419  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نرم افزار 8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه  21420  )واحدشهرستان نور

- 10 نرم افزار روزانه  21421  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 نرم افزار روزانه  21422  دانشگاه كاشان
- 6 نرم افزار روزانه  21423  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 12 نرم افزار روزانه  21424  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 نرم افزار روزانه  21425  دانشگاه يزد
- 8 نرم افزار نوبت دوم  21426  دانشگاه اراك

-  3 فقط زن نرم افزار نوبت دوم  21427  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
-  3 فقط زن -محور  آموزش نرم افزار نوبت دوم  21428  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 7 نرم افزار نوبت دوم  21429  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 3 نرم افزار نوبت دوم  21430  دانشگاه تبريز
- 2 نرم افزار نوبت دوم  21431  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 4 نرم افزار نوبت دوم  21432  دانشگاه تهران
- 2 نرم افزار نوبت دوم  21433  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 نرم افزار نوبت دوم  21434  دانشگاه زنجان
- 1 نرم افزار دومنوبت   21435  دانشگاه صنعتي اصفهان

4  - محور آموزش نرم افزار نوبت دوم  21436  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 3 نرم افزار نوبت دوم  21437  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 نرم افزار نوبت دوم  21438  دانشگاه صنعتي قم

 نرم افزار 8 - 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم  21439  )واحدشهرستان نور

- 6 نرم افزار نوبت دوم  21440  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 نرم افزار نوبت دوم  21441  دانشگاه كاشان
- 3 نرم افزار نوبت دوم  21442  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 نرم افزار نوبت دوم  21443  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 نرم افزار دومنوبت   21444  دانشگاه يزد

10  - محور آموزش نرم افزار پيام نور  21445  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 نرم افزار پيام نور  21446  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 نرم افزار پيام نور  21447  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش افزارنرم  پيام نور  21448  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش نرم افزار پيام نور  21449  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط مرد نرم افزار غيرانتفاعي  21450  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن نرم افزار غيرانتفاعي  21451  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21452  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21453  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21454  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21455  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21456  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21457  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21458  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن نرم افزار غيرانتفاعي  21459  تهران - ) ويژه خواهران(ابرار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21460  گرمسار -اديبان غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط مرد نرم افزار غيرانتفاعي  21461  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن نرم افزار غيرانتفاعي  21462  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21463  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21464  كرمان - بعثت غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21465  كرمان -بهمنيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21466  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21467  قم -پويش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21468  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21469  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21470  قم -تعالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21471  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21472  خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21473  اصفهان -چهلستون غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21474  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21475  تبريز -دانشوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21476  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21477  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21478  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21479  كرمانشاه -زاگرس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 افزارنرم  غيرانتفاعي  21480  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21481  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21482  مشهد - سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21483  كاشان - سينا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21484  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21485  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21486  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21487  قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط مرد نرم افزار غيرانتفاعي  21488  تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21489  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21490  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه
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  )3كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21491  قائمشهر -صنعتي قائم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21492  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21493  شاهين شهر اصفهان - عقيق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21494  رفسنجان - عالمه جعفري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21495  كاشان -فيض كاشاني عالمه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21496  نايين -عالمه ناييني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21497  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21498  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21499  محمودآباد - كاوش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21500  قزوين -كوثرغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21501  سنندج -ماد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21502  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21503  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21504  گرگان -ميرداماد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21505  زاهدان - هاتف غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نرم افزار غيرانتفاعي  21506  ساري - هدف غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش نرم افزار مجازي دولتي  21507  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش نرم افزار مجازي دولتي  21508  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
40  - محور آموزش نرم افزار دولتيمجازي   21509  دانشگاه فردوسي مشهد
40  - محور آموزش نرم افزار مجازي دولتي  21510  رشت -دانشگاه گيالن 

- 12 نرم افزار خودگردان پرديس  21511  دانشگاه اصفهان
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

محل تحصيل  -ي تكنولوژي اطالعات ها سيستم
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  21512  تربيت مدرسدانشگاه  نرم افزار 3  -

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار خودگردان پرديس  21513  دانشگاه تربيت مدرس

 نرم افزار 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21514  )كيش
- 10 نرم افزار خودگردان پرديس  21515  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار خودگردان پرديس  21516  دانشگاه شيراز
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار خودگردان پرديس  21517  دانشگاه صنعتي شيراز
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار خودگردان پرديس  21518  تهران - صنعت ايران  دانشگاه علم و

- 5 نرم افزار خودگردان پرديس  21519  دانشگاه كاشان
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار خودگردان پرديس  21520  رشت -دانشگاه گيالن 

40  - محور آموزش نرم افزار مجازي پيام نور  21521  تهران شمال -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش نرم افزار مجازي پيام نور  21522  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي كامپيوتر  -  1277

  - 10 ها و محاسبات الگوريتم روزانه  21523  دانشگاه تهران
- 6 ها و محاسبات الگوريتم دومنوبت   21524  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوا و فضا  -  1279
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

 روزانه  21525  دانشگاه تربيت مدرس جلو برندگي 5  -  جلوبرندگي

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين جلو برندگي روزانه  21526  دانشگاه تهران
- 6 جلو برندگي روزانه  21527  دانشگاه سمنان
- 8 جلو برندگي روزانه  21528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 جلو برندگي روزانه  21529  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 جلو برندگي روزانه  21530  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 24 جلو برندگي روزانه  21531  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 جلو برندگي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  21532  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 جلو برندگي 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  21533  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -شهيد خرازي انتهاي بزرگراه 
 روزانه  21534  دانشگاه صنعتي مالك اشتر جلو برندگي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

ويژه نيروهاي مسلح  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 روزانه  21535  دانشگاه صنعتي مالك اشتر جلو برندگي 2  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 2 جلو برندگي روزانه  21536  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 جلو برندگي روزانه  21537  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21538  دانشگاه تبريز

گرايش ديناميك  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
 روزانه  21539  تربيت مدرسدانشگاه  ديناميك پرواز و كنترل 5  - پرواز و كنترل

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21540  دانشگاه تهران
- 8 ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21541  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 7 ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21542  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21543  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 13 ديناميك پرواز و كنترل روزانه  21544  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 روزانه  21545  صنعتي مالك اشتردانشگاه  ديناميك پرواز و كنترل 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

ويژه شاغلين نيروهاي -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح 
 تهران

 روزانه  21546  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ديناميك پرواز و كنترل 2  -

- 4 هوايي هاي سازه روزانه  21547  دانشگاه تبريز
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

 روزانه  21548  دانشگاه تربيت مدرس هوايي هاي سازه 5  - هوايي هاي سازه

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هوايي هاي سازه روزانه  21549  دانشگاه تهران
12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  هوايي هاي سازه روزانه  21550  تهران - )ع(حسين دانشگاه جامع امام 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوا و فضا  -  1279  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 4 هوايي هاي سازه روزانه  21551  دانشگاه سمنان
- 8 هوايي هاي سازه روزانه  21552  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 هوايي هاي سازه روزانه  21553  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

9  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا هوايي هاي سازه روزانه  21554  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 5 هوايي هاي سازه روزانه  21555  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 17 هوايي هاي سازه روزانه  21556  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 هوايي هاي سازه 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  21557  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 هوايي هاي سازه 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  21558  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 روزانه  21559  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي سازه 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

نيروهاي  ويژه شاغلين-انتهاي بزرگراه شهيد خرازي
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح 
 تهران

 روزانه  21560  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي سازه 2  -

- 4 هوايي هاي سازه روزانه  21561  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 ارائهانجام مصاحبه منوط به . بورسيه آجا و ساحفاجا

شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  21562  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي سازه 7  -

بورسيه قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا ارتش 
 ارائهانجام مصاحبه منوط به . جمهوري اسالمي ايران

شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  21563  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي سازه 1  -

. بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
موفقتنامه از ارگان  ارائهانجام مصاحبه منوط به 
شرايط در انتهاي دفترچه  -بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -

 روزانه  21564  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي سازه 2  -

- 3 هوايي هاي سازه روزانه  21565  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

 روزانه  21566  دانشگاه تربيت مدرس آئروديناميك 5  - آئروديناميك

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين آئروديناميك روزانه  21567  دانشگاه تهران
12  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  آئروديناميك روزانه  21568  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

- 6 آئروديناميك روزانه  21569  دانشگاه شيراز
- 10 آئروديناميك روزانه  21570  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

5  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا آئروديناميك روزانه  21571  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 16 آئروديناميك روزانه  21572  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 4 آئروديناميك روزانه  21573  دانشگاه صنعتي شيراز

 آئروديناميك 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  21574  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 آئروديناميك 2  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  21575  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 روزانه  21576  دانشگاه صنعتي مالك اشتر آئروديناميك 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

ويژه شاغلين نيروهاي -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح 
 تهران

 روزانه  21577  دانشگاه صنعتي مالك اشتر آئروديناميك 1  -

- 2 آئروديناميك روزانه  21578  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 ارائهانجام مصاحبه منوط به . بورسيه آجا و ساحفاجا

شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  21579  فنون هوايي شهيد ستاريدانشگاه علوم و  آئروديناميك 7  -

بورسيه قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا ارتش 
 ارائهانجام مصاحبه منوط به . جمهوري اسالمي ايران

شرايط  -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  21580  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري آئروديناميك 1  -

. بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
موفقتنامه از ارگان  ارائهانجام مصاحبه منوط به 
شرايط در انتهاي دفترچه  -بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -

 روزانه  21581  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري آئروديناميك 2  -

- 5 آئروديناميك روزانه  21582  فردوسي مشهددانشگاه 
هاي  صالحيت-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

انجام مصاحبه . بورسيه آجا و ساحفاجا -پروازي 
موفقتنامه از ارگان بورس دهنده  ارائهمنوط به 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  - باشد  مي

 روزانه  21583  هوايي شهيد ستاريدانشگاه علوم و فنون  هاي پروازي سوانح هوايي و صالحيت 1  -

هاي  صالحيت-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
بورسيه قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا  -پروازي 

انجام مصاحبه منوط . ارتش جمهوري اسالمي ايران
 -موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد  ارائهبه 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه  21584  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هاي پروازي هوايي و صالحيت سوانح 2  -

 هاي صالحيت-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
بورسيه نيروي زميني ارتش جمهوري  -پروازي 

موفقتنامه  ارائهانجام مصاحبه منوط به . اسالمي ايران
شرايط در انتهاي  -از ارگان بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه  21585  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هاي پروازي سوانح هوايي و صالحيت 2  -

هاي  صالحيت-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري  -پروازي 

موفقتنامه  ارائهانجام مصاحبه منوط به . اسالمي ايران
شرايط در انتهاي  -از ارگان بورس دهنده مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه  21586  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هاي پروازي سوانح هوايي و صالحيت 5  -

4  - دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصيل  مهندسي فضايي روزانه  21587  دانشگاه تهران
- 8 مهندسي فضايي روزانه  21588  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوا و فضا  -  1279  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 3 مهندسي فضايي روزانه  21589  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 مهندسي فضايي روزانه  21590  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 6 مهندسي فضايي روزانه  21591  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 مهندسي فضايي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه  21592  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 روزانه  21593  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فضايي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

ويژه شاغلين نيروهاي -خرازيانتهاي بزرگراه شهيد 
تحصيل تهران محل/شرايط در انتهاي دفترچه/مسلح  روزانه  21594  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فضايي 1  -

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 مهندسي فضايي 1  - دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه  21595  )اصفهان

- 8 مهندسي فضايي روزانه  21596  هاي فضانوردي پژوهشكده سامانه
4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين مهندسي فناوري ماهواره روزانه  21597  دانشگاه تهران

- 3 مهندسي فناوري ماهواره روزانه  21598  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
4  - فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم و جلو برندگي نوبت دوم  21599  دانشگاه تهران

- 2 جلو برندگي نوبت دوم  21600  دانشگاه سمنان
- 8 جلو برندگي نوبت دوم  21601  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 جلو برندگي نوبت دوم  21602  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 2 جلو برندگي نوبت دوم  21603  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

3  - محور آموزش جلو برندگي نوبت دوم  21604  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 جلو برندگي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم  21605  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 نوبت دوم  21606  دانشگاه صنعتي مالك اشتر جلو برندگي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 1 جلو برندگي نوبت دوم  21607  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 جلو برندگي نوبت دوم  21608  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 پرواز و كنترلديناميك  نوبت دوم  21609  دانشگاه تبريز

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21610  دانشگاه تهران
- 8 ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 3 ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21612  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

4  - محور آموزش ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21613  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 4 ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21614  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 1 ديناميك پرواز و كنترل نوبت دوم  21615  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 نوبت دوم  21616  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ديناميك پرواز و كنترل 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 2 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21617  دانشگاه تبريز
4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هوايي هاي سازه نوبت دوم  21618  دانشگاه تهران

- 2 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21619  دانشگاه سمنان
- 8 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21621  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

4  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا هوايي هاي سازه نوبت دوم  21622  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
5  - محور آموزش - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  هوايي هاي سازه نوبت دوم  21623  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

- 2 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21624  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 3 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21625  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هوايي هاي سازه 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  21626  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 نوبت دوم  21627  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي سازه 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 2 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21628  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
10  - فقط مرد هوايي هاي سازه نوبت دوم  21629  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

- 2 هوايي هاي سازه نوبت دوم  21630  دانشگاه فردوسي مشهد
4  - تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل آئروديناميك نوبت دوم  21631  دانشگاه تهران

- 5 آئروديناميك نوبت دوم  21632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
3  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا آئروديناميك نوبت دوم  21633  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
2  - محور آموزش - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا  آئروديناميك نوبت دوم  21634  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  آئروديناميك 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  21635  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 نوبت دوم  21636  دانشگاه صنعتي مالك اشتر آئروديناميك 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 1 آئروديناميك نوبت دوم  21637  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
10  - فقط مرد آئروديناميك نوبت دوم  21638  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

- 3 آئروديناميك نوبت دوم  21639  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي  صالحيت-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

 نوبت دوم  21640  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هاي پروازي سوانح هوايي و صالحيت 10  - فقط مرد -پروازي 

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين مهندسي فضايي نوبت دوم  21641  تهراندانشگاه 
- 1 مهندسي فضايي نوبت دوم  21642  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

4  - محور آموزش مهندسي فضايي نوبت دوم  21643  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
- 2 مهندسي فضايي نوبت دوم  21644  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

 مهندسي فضايي 5  - در انتهاي دفترچه شرايط
محل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم  21645  )اصفهان

شرايط در انتهاي  -انتهاي بزرگراه شهيد خرازي 
 نوبت دوم  21646  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فضايي 8  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

4  - فنون نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و  مهندسي فناوري ماهواره نوبت دوم  21647  دانشگاه تهران
- 2 مهندسي فناوري ماهواره نوبت دوم  21648  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 هاي سازهطراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
 غيرانتفاعي  21649  رشت -احرار غيرانتفاعي  مؤسسه هوايي هاي سازه 20  - هوايي

40  - محور آموزش مهندسي فضايي مجازي دولتي  21650  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
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  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوا و فضا  -  1279  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 8 جلو برندگي خودگردان پرديس  21651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 جلو برندگي 24 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  21652  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

 ديناميك پرواز و كنترل 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -شريف دانشگاه صنعتي 

خودگردان پرديس  21653  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
- 8 هوايي هاي سازه خودگردان پرديس  21654  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 هوايي هاي سازه 17 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  21655  )كيشخودگردان مهندسي و علوم در جزيره 

 آئروديناميك 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21656  )كيش

 آئروديناميك 16 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

خودگردان پرديس  21657  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

 فضاييمهندسي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21658  )كيش
- 8 مهندسي فضايي خودگردان پرديس  21659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 مهندسي فنّاوري ماهواره 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21660  )كيش
 )1كد ضريب (تكنولوژي نساجي  -مهندسي نساجي  - 1283

  - 21 روزانه  21661  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
4  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي روزانه  21662  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

- 19 روزانه  21663  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
11  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانوليفي روزانه  21664  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

- 14 روزانه  21665  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
- 8 نوبت دوم  21666  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

8  - محور آموزش نوبت دوم  21667  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
- 9 نوبت دوم  21668  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

2  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي نوبت دوم  21669  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
3  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانوليفي نوبت دوم  21670  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

- 7 نوبت دوم  21671  دانشگاه يزد نساجي گرايش تكنولوژي نساجيمهندسي 
 -پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي 

خودگردان پرديس  21672  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21673  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

 )1كد ضريب (شيمي نساجي و علوم الياف  -مهندسي نساجي  -  1284

  - 12 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف روزانه  21674  دانشگاه صنعتي اصفهان
گرايش الياف  -نساجيپذيرش با عنوان شيمي 

مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 14  - پليمري  روزانه  21675  دانشگاه صنعتي اصفهان

- 13 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف روزانه  21676  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
4  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم اليافمهندسي  روزانه  21677  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

- 15 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف روزانه  21678  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف روزانه  21679  دانشگاه يزد

مهندسي نساجي گرايش نانو پذيرش با عنوان 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 7  - بيومنسوجات  روزانه  21680  دانشگاه يزد

گرايش الياف  -پذيرش با عنوان شيمي نساجي 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 6  - پليمري  نوبت دوم  21681  دانشگاه صنعتي اصفهان

6  - محور آموزش مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف نوبت دوم  21682  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 4 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف نوبت دوم  21683  دانشگاه صنعتي اصفهان

گرايش الياف  -پذيرش با عنوان شيمي نساجي 
نساجي و علوم اليافمهندسي نساجي گرايش شيمي  6  - محور آموزش -پليمري   نوبت دوم  21684  دانشگاه صنعتي اصفهان

2  - پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف نوبت دوم  21685  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 6 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف نوبت دوم  21686  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي 
- 4 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف نوبت دوم  21687  رشت -دانشگاه گيالن 

پذيرش با عنوان مهندسي نساجي گرايش نانو 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 3  - بيومنسوجات  نوبت دوم  21688  دانشگاه يزد

- 3 نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم اليافمهندسي  نوبت دوم  21689  دانشگاه يزد
20  - محل تحصيل واحد قزوين مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف غيرانتفاعي  21690  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه

13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اليافمهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم  خودگردان پرديس  21691  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 -پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو ليفي 

مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21692  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )1كد ضريب (بيوتكنولوژي و داروسازي مجموعه  -  1285

  - 3 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21693  دانشگاه اصفهان
- 3 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21694 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
- 13 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21695  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21696  دانشگاه تهران
- 8 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21697  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21698  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21699  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 5 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 19 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21701  دانشگاه صنعتي بابل

9  - بيوتكتولوژي -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21702  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 6 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21703  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

7  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21704  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه  21705  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  1  - تهران محل تحصيل -دفترچه 

- 6 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21706  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 4 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  روزانه  21707  دانشگاه فردوسي مشهد
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  )1كد ضريب (داروسازي مجموعه بيوتكنولوژي و  -  1285  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 2 بيوتكنولوژي –مهندسي شيمي  نوبت دوم  21708  دانشگاه اصفهان
- 1 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21709 تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 
- 3 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21710  دانشگاه تهران
- 3 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21711  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21712  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21713  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21714  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 8 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21715  دانشگاه صنعتي بابل

3  - بيوتكتولوژي -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21716  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
7  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21717  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

- 2 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  نوبت دوم  21718  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  خودگردان پرديس  21719  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  15 - 
خودگردان پرديس  21720  )كيش

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  خودگردان پرديس  21721  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي  خودگردان پرديس  21722  دانشگاه صنعتي بابل

 )2كد ضريب (مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي  -  1285

  - 4 مهندسي داروسازي روزانه  21723  دانشگاه تهران
- 2 مهندسي داروسازي نوبت دوم  21724  دانشگاه تهران

 مهندسي داروسازي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21725  )كرج
 )1كد ضريب (صنايع رنگ  ـمجموعه مهندسي پليمر  - 1286

محل تحصيل محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و 
 روزانه  21726  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  پليمر گرايش صنايع رنگمهندسي  4  -  پليمر

- 5 روزانه  21727  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ
- 9 روزانه  21728  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي رنگ گرايش صنايع رنگ

8  - صنايع رنگ - پذيرش با عنوان مهندسي رنگ  روزانه  21729  تهران -پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  مؤسسه مهندسي رنگ گرايش صنايع رنگ
2  - پذيرش با عنوان مهندسي علوم و فناوري چاپ مهندسي علوم و فناوري چاپ روزانه  21730  تهران -پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  مؤسسه
رنگ و  محل تحصيل محل اجراي پروژه پژوهشكده

 نوبت دوم  21731  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ 2  - پليمر

- 5 نوبت دوم  21732  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ
- 4 نوبت دوم  21733  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي رنگ گرايش صنايع رنگ

 )1كد ضريب (مهندسي طراحي محيط زيست  - 1287

  - 15 مهندسي طراحي محيط زيست روزانه  21734  دانشگاه تهران
- 15 مهندسي طراحي محيط زيست نوبت دوم  21735  دانشگاه تهران

 مهندسي طراحي محيط زيست 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21736  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  مهندسي طراحي محيط زيست 15 - 
خودگردان پرديس  21737  )كرج

 )1كد ضريب (مديريت نساجي  -  1288
3  -  پذيرش با عنوان مهندسي مديريت صنايع نساجي مديريت نساجي روزانه  21738  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

2  - مهندسي مديريت صنايع نساجيپذيرش با عنوان  مديريت نساجي نوبت دوم  21739  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )1كد ضريب (مهندسي فرآوري و انتقال گاز  - 1289

  - 4 مهندسي فرآوري و انتقال گاز روزانه  21740  دانشگاه تهران
- 15 مهندسي فرآوري و انتقال گاز روزانه  21741  )اهواز محل تحصيل(دانشگاه صنعت نفت 
- 2 مهندسي فرآوري و انتقال گاز نوبت دوم  21742  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت  - 1290

  - 10 روزانه  21743  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت
40  - محور آموزش مجازي دولتي  21744  دانشگاه شيراز مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

- 20 غيرانتفاعي  24031  مشهد - خراسان غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت
 )1كد ضريب (مهندسي ايمني و بازرسي فني  -  1292

14  -  محل تحصيل آبادان ايمني و بازرسي فنيمهندسي  روزانه  21745  دانشگاه صنعت نفت
 )1كد ضريب (بهداشت ايمني و محيط زيست  -مهندسي شيمي  -  1293

  - 3 )HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  روزانه  21746  دانشگاه سمنان
14  - محل تحصيل آبادان )HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  روزانه  21747  صنعت نفت دانشگاه

)HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  10 -   -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 روزانه  21748  كرج

- 1 )HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  نوبت دوم  21749  دانشگاه سمنان

)HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  7 -   -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 نوبت دوم  21750  كرج

- 20 )HSE(زيست ومحيط ايمني بهداشت –مهندسي شيمي  غيرانتفاعي  21751  ساوه -انرژي غيرانتفاعي  مؤسسه
 )1كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  - 1294

 مهندسي ايمني صنعتي - 6  
دانشگاه علوم  - زيست دانشكده سالمت ايمني و محيط 

 روزانه  21752  تهران -پزشكي شهيد بهشتي 

- 20 مهندسي ايمني صنعتي غيرانتفاعي  21753  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي ايمني صنعتي غيرانتفاعي  21754  المرد -تابناك غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين مهندسي ايمني صنعتي غيرانتفاعي  21755  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي ايمني صنعتي غيرانتفاعي  21756  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه

 )2كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  - 1294

  - 10 روزانه  21757  دانشگاه تهران )HSE(ايمني بهداشت و محيط زيست 
- 10 نوبت دوم  21758  دانشگاه تهران )HSE(ايمني بهداشت و محيط زيست 

 )HSE(ايمني بهداشت و محيط زيست  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  21759  )كيش
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  منابع طبيعيكشاورزي و هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره 
 )1كد ضريب (مرتع و آبخيزداري  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  - 1301

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 15 روزانه  21760  دانشگاه اردكان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 روزانه  21761  دانشگاه اروميه آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  21762  دانشگاه ايالم آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  21763  دانشگاه بيرجند آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21764  حيدريه تربتدانشگاه  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  10 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  21765  )و علوم دريايي شهرستان نور

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان اكوهيدرولوژي 
 روزانه  21766  دانشگاه تهران آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  5  - دانشكده علوم و فنون نوين

- 7 روزانه  21767  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  21768  دانشگاه زابل آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21769  دانشگاه شهركرد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 روزانه  21770  دانشگاه صنعتي اصفهان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21771  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  21772  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21773  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 روزانه  21774  دانشگاه فردوسي مشهد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21775  دانشگاه كاشان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  21776  دانشگاه گنبد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  21777  آباد خرم - دانشگاه لرستان  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 روزانه  21778  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  21779  دانشگاه مالير آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 روزانه  21780  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21781  دانشگاه يزد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 نوبت دوم  21782  دانشگاه اردكان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21783  دانشگاه بيرجند آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21784  حيدريه تربتدانشگاه  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان اكوهيدرولوژي 
 نوبت دوم  21785  دانشگاه تهران آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  5  - دانشكده علوم و فنون نوين

- 7 نوبت دوم  21786  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 نوبت دوم  21787  دانشگاه زابل آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21788  دانشگاه صنعتي اصفهان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21789  بهبهان -) ص(االنبياءدانشگاه صنعتي خاتم  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  21790  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21791  دانشگاه فردوسي مشهد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21792  دانشگاه كاشان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21793  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 نوبت دوم  21794  دانشگاه مالير آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  21795  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21796  دانشگاه يزد آبخيزداري -منابع طبيعي مهندسي 
- 20 غيرانتفاعي  21797  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21798  دانشگاه زابل آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 خودگردان پرديس  21799  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آبخيزداري -طبيعي  مهندسي منابع
- 3 خودگردان پرديس  21800  دانشگاه فردوسي مشهد آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 خودگردان پرديس  21801  دانشگاه كاشان آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 

 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  21802  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 )2كد ضريب (مرتع و آبخيزداري  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  - 1301

  - 10 روزانه  21803  دانشگاه اردكان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 16 روزانه  21804  دانشگاه اروميه مرتعداري -طبيعي  مهندسي منابع
- 8 روزانه  21805  دانشگاه بيرجند مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21806  حيدريه تربتدانشگاه  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 

 مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي  12 - 
منابع طبيعي محل تحصيل دانشكده (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  21807  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 7 روزانه  21808  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  21809  دانشگاه زابل مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  21810  شهركرددانشگاه  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 روزانه  21811  دانشگاه صنعتي اصفهان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  21812  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  21813  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  21814  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 روزانه  21815  دانشگاه فردوسي مشهد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  21816  دانشگاه كاشان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  21817  سنندج -دانشگاه كردستان  مرتعداري -طبيعي مهندسي منابع 
- 15 روزانه  21818  دانشگاه گنبد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 روزانه  21819  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  21820  دانشگاه مالير مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 9 روزانه  21821  دانشگاه يزد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 نوبت دوم  21822  دانشگاه اردكان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21823  دانشگاه بيرجند مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21824  حيدريه تربتدانشگاه  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 نوبت دوم  21825  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 نوبت دوم  21826  دانشگاه زابل مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 207 جدول شماره 4  

 

 )2كد ضريب (مرتع و آبخيزداري  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  - 1301  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  21827  دانشگاه صنعتي اصفهان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21828  بهبهان -) ص(االنبياءدانشگاه صنعتي خاتم  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21829  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  21830  دانشگاه فردوسي مشهد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  21831  دانشگاه كاشان مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  21832  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 نوبت دوم  21833  دانشگاه مالير مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  21834  دانشگاه يزد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21835  دانشگاه زابل مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21836  دانشگاه شهركرد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 

- 3 خودگردان پرديس  21837  دانشگاه فردوسي مشهد مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 خودگردان پرديس  21838  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مرتعداري -مهندسي منابع طبيعي 

 )1كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302

  - 9 روزانه  21839  دانشگاه اراك آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21840  دانشگاه اروميه آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21841  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21842  دانشگاه بيرجند آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  21843  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21844  دانشگاه تبريز آبياري و زهكشي -كشاورزي مهندسي 

 آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي  5 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  21845  )در اتوبان تهران كرج

 آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي  4 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 روزانه  21846  )پاكدشت

- 7 روزانه  21847  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  21848  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21849  دانشگاه زابل آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21850  دانشگاه زنجان آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 11 روزانه  21851  دانشگاه شهركرد آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21852  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  21853  دانشگاه شيراز آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21854  دانشگاه صنعتي اصفهان آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21855  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21856  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21857  دانشگاه فردوسي مشهد آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 13 روزانه  21858  دانشگاه فسا آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21859  سنندج -دانشگاه كردستان  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21860  رشت -دانشگاه گيالن  آبياري و زهكشي -كشاورزي مهندسي 
- 6 روزانه  21861  آباد خرم - دانشگاه لرستان  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21862  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 6 نوبت دوم  21863  دانشگاه اراك آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21864  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21865  دانشگاه بيرجند آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21866  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  21867  دانشگاه تبريز آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 

 آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي  4 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم  21868  )پاكدشت

- 7 نوبت دوم  21869  )دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل (دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21870  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21871  دانشگاه زابل آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21872  دانشگاه زنجان آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  21873  دانشگاه شهركرد آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21874  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21875  دانشگاه صنعتي اصفهان آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21876  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21877  دانشگاه فردوسي مشهد آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21878  رشت -دانشگاه گيالن  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 6 نوبت دوم  21879  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 

20  - پذيرش با عنوان مهندسي آبياري غيرانتفاعي  21880  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21881  دانشگاه اروميه آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 

8  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  21882  دانشگاه زابل آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21883  دانشگاه شيراز آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 

- 1 خودگردان پرديس  21884  فردوسي مشهددانشگاه  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
- 15 خودگردان پرديس  21885  سنندج -دانشگاه كردستان  آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 

 )2كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302

  - 10 روزانه  21886  دانشگاه اروميه آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21887  دانشگاه ايالم آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 3 روزانه  21888  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21889  دانشگاه بيرجند آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  21890  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21891  دانشگاه تبريز آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 

 آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي  8 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  21892  )در اتوبان تهران كرج

 آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي  4 - 
تحصيل دانشكده ابوريحان در  محل(دانشگاه تهران 

 روزانه  21893  )پاكدشت



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 208 جدول شماره 4  

 

 )2كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 روزانه  21894  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  21895  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21896  دانشگاه زابل آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21897  زنجاندانشگاه  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 14 روزانه  21898  دانشگاه شاهرود آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21899  دانشگاه شهركرد آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  21900  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21901  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21902  دانشگاه شيراز آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21903  دانشگاه صنعتي اصفهان آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 

مالثاني  -طبيعي رامين دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي  15 - 
 روزانه  21904  اهواز

- 6 روزانه  21905  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21906  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21907  دانشگاه فردوسي مشهد آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21908  رشت -دانشگاه گيالن  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21909  آباد خرم - دانشگاه لرستان  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 8 نوبت دوم  21910  دانشگاه ايالم آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21911  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21912  دانشگاه بيرجند آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21913  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 8 نوبت دوم  21914  دانشگاه تبريز آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  21915  )پاكدشت

- 7 نوبت دوم  21916  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21917  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21918  دانشگاه زابل آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21919  دانشگاه زنجان آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21920  دانشگاه شاهرود آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  21921  دانشگاه شهركرد آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  21922  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21923  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21924  دانشگاه صنعتي اصفهان آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21925  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21926  دانشگاه فردوسي مشهد آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21927  رشت -گيالن دانشگاه  آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  21928  آق قال گلستان -لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21929  دانشگاه تربيت مدرس آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 
8  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  21930  دانشگاه زابل آبي هاي سازه -مهندسي كشاورزي 

 )3كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302

  - 8 روزانه  21931  دانشگاه اروميه مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21932  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21933  دانشگاه بيرجند مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  24028  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21934  دانشگاه تبريز مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  21935  )در اتوبان تهران كرج

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  21936  )پاكدشت

- 5 روزانه  21937  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  آبمهندسي منابع  -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  21938  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21939  دانشگاه زابل مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21940  دانشگاه شهركرد مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  21941  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 11 روزانه  21942  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21943  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  21944  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21945  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21946  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  21947  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  21948  دانشگاه مالير مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21949  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21950  دانشگاه بيرجند مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  24029  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 8 نوبت دوم  21951  دانشگاه تبريز مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 

تحصيل دانشكده ابوريحان در محل (دانشگاه تهران  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي  5 - 
 نوبت دوم  21952  )پاكدشت

- 5 نوبت دوم  21953  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  21954  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21955  دانشگاه زابل منابع آب مهندسي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  21956  دانشگاه شهركرد مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  21957  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21958  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21959  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21960  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
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كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 209 جدول شماره 4  

 

 )3كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 نوبت دوم  21961  دانشگاه مالير مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  21962  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  21963  دانشگاه زابل مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
 )4كد ضريب (آب  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1302

  - 4 روزانه  21964  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 روزانه  21965  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  هواشناسي كشاورزي -كشاورزي مهندسي 
- 8 روزانه  21966  دانشگاه سمنان هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  21967  دانشگاه شيراز هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  21968  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كشاورزيهواشناسي  -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21969  دانشگاه فردوسي مشهد هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  21970  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21971  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  21972  دانشگاه سمنان هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  21973  دانشگاه فردوسي مشهد هواشناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 )1كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303
4  -  فقط مرد روزانه  21974  دانشگاه اروميه اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
4  - فقط زن روزانه  21975  دانشگاه اروميه اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

- 7 روزانه  21976  دانشگاه ايالم اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21977  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اصالح نباتات -كشاورزي مهندسي 
- 12 روزانه  21978  دانشگاه بيرجند اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 14 روزانه  21979  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21980  دانشگاه تبريز اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21981 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

 اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  8 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  21982  )در اتوبان تهران كرج

 اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  6 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 روزانه  21983  )پاكدشت

- 5 روزانه  21984  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

 اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  15 - 
محل تحصيل دانشكده (بوشهر  - دانشگاه خليج فارس 

 روزانه  21985  )كشاورزي در حومه شهر برازجان

- 7 روزانه  21986  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21987  دانشگاه زابل اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21988  دانشگاه زنجان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  21989  تهران - دانشگاه شاهد  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
بيوتكنولوژي  - پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي 

 روزانه  21990  دانشگاه شهركرد اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  6  - كشاورزي

- 6 روزانه  21991  دانشگاه شهركرد اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  21992  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  21993  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  21994  دانشگاه شيراز اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  21995  دانشگاه صنعتي اصفهان اصالح نباتات -كشاورزي  مهندسي

 اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  14 - 
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  21996  اهواز

- 14 روزانه  21997  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21998  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  21999  دانشگاه فردوسي مشهد اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  22000  سنندج -دانشگاه كردستان  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  22001  رشت -دانشگاه گيالن  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  22002  آباد خرم - دانشگاه لرستان  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  22003  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  22004  دانشگاه مراغه اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  22005  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  22006  دانشگاه ياسوج اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 نوبت دوم  22007  دانشگاه ايالم اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  22008  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  22009  دانشگاه بيرجند اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 نوبت دوم  22010  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  22011  دانشگاه تبريز اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  22012 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

 اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  6 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم  22013  )پاكدشت

- 5 نوبت دوم  22014  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  نباتاتاصالح  -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  22015  دانشگاه زابل اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  22016  تهران - دانشگاه شاهد  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22017  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  نباتاتاصالح  -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  22018  دانشگاه صنعتي اصفهان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22019  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  22020  فردوسي مشهد دانشگاه اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  22021  رشت -دانشگاه گيالن  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  22022  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22023  دانشگاه مراغه اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  22024  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22025  دانشگاه ياسوج اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 6 پيام نور  22026  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
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كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 210 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

6  - محور آموزش پيام نور  22027  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
- 7 خودگردان پرديس  22028  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22029  دانشگاه زابل اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 
 )2كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303

  - 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22030  دانشگاه اروميه
- 4 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22031  دانشگاه ايالم
- 5 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22032  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22033  دانشگاه بيرجند
- 12 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22034  دانشگاه تبريز

 زراعت -مهندسي كشاورزي  5 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22035  )در اتوبان تهران كرج

 زراعت -مهندسي كشاورزي  6 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (تهران دانشگاه 
 روزانه  22036  )پاكدشت

- 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22037  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 11 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22038  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22039  دانشگاه زابل
- 15 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22040  دانشگاه زنجان

4  - شرايط در انتهاي دفترچه زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22041  تهران - دانشگاه شاهد 
- 11 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22042  دانشگاه شاهرود
- 5 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22043  دانشگاه شهركرد
- 15 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22044  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 4 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22045  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 15 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22046  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22047  دانشگاه شيراز
- 11 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22048  دانشگاه صنعتي اصفهان

 زراعت -مهندسي كشاورزي  19 - 
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22049  اهواز

- 10 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22050  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
- 4 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22051  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- 3 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22052  دانشگاه فردوسي مشهد
- 12 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22053  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 زراعت - مهندسي كشاورزي روزانه  22054  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22055  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22056  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22057  دانشگاه مراغه
- 10 زراعت -كشاورزي مهندسي  روزانه  22058  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 15 زراعت -مهندسي كشاورزي  روزانه  22060  دانشگاه ياسوج
- 3 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22061  دانشگاه ايالم
- 3 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22062  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22063  دانشگاه بيرجند
- 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22064  دانشگاه تبريز

 زراعت -مهندسي كشاورزي  5 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 نوبت دوم  22065  )در اتوبان تهران كرج

 زراعت -مهندسي كشاورزي  6 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم  22066  )پاكدشت

- 8 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22067  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 6 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22068  دانشگاه زابل
- 2 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22069  زنجاندانشگاه 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22070  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22071  دانشگاه شاهرود
- 5 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22072  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 زراعت -كشاورزي مهندسي  نوبت دوم  22073  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22074  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- 2 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22075  دانشگاه فردوسي مشهد
- 1 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22076  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22077  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22078  دانشگاه مراغه
- 10 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22080  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 زراعت -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22081  ياسوجدانشگاه 
- 6 زراعت -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22082  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

6  - محور آموزش زراعت -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22083  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
6  - محور آموزش زراعت -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22084  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 

- 6 زراعت -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22085  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زراعت -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22086  دانشگاه اروميه

- 7 زراعت -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22087  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زراعت -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22088  دانشگاه زابل
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زراعت -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22089  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زراعت -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22090  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 )3كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303

  - 8 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22091  دانشگاه اروميه
- 10 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22092  دانشگاه بيرجند
- 3 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22093  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22094  تهران - دانشگاه شاهد 
 - 6 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22095  دانشگاه شهركرد



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 211 جدول شماره 4  

 

 )3كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22096  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 
- 4 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22097  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22098  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 8 علوم و تكنولوژي بذر روزانه  22099  دانشگاه ياسوج
- 4 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22100  بيرجنددانشگاه 
- 3 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22101  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22102  تهران - دانشگاه شاهد 
- 1 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22103  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
- 1 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22104  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22105  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 علوم و تكنولوژي بذر نوبت دوم  22106  دانشگاه ياسوج
- 20 علوم و تكنولوژي بذر غيرانتفاعي  22107  كاشمر -دانشگاهي  جهادغيرانتفاعي  مؤسسه

 )4كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1303

  - 8 روزانه  22108  دانشگاه اروميه )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 10 روزانه  22109  دانشگاه بيرجند )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 6 روزانه  22110  دانشگاه جيرفت )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 9 روزانه  22111  كرمانشاه -دانشگاه رازي  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 12 روزانه  22112  دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  22113  تهران - دانشگاه شاهد  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 15 روزانه  22114  دانشگاه شاهرود )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 12 روزانه  22115  دانشگاه شهركرد )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 10 روزانه  22116  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 4 روزانه  22117  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 

 )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك  8 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع (دانشگاه شيراز 
 روزانه  22118  )طبيعي داراب

 )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك  8 - 
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22119  اهواز

- 3 روزانه  22120  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 3 روزانه  22121  دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 7 روزانه  22122  سنندج -دانشگاه كردستان  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 15 روزانه  22123  دانشگاه گنبد )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 8 روزانه  22124  دانشگاه مراغه )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 15 روزانه  22125  دانشكده كشاورزي شيروان )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 4 نوبت دوم  22126  دانشگاه بيرجند )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 3 نوبت دوم  22127  دانشگاه جيرفت )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 3 نوبت دوم  22128  كرمانشاه -دانشگاه رازي  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 6 نوبت دوم  22129  دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  22130  تهران - دانشگاه شاهد  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 5 نوبت دوم  22131  دانشگاه شاهرود )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 1 نوبت دوم  22132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 2 نوبت دوم  22133  دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 2 نوبت دوم  22134  دانشگاه مراغه )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22135  دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 
- 10 خودگردان پرديس  22136  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )اگرواكولوژي(كشاورزي اكولوژيك 

 )1كد ضريب (اقتصاد كشاورزي  ـمهندسي كشاورزي  -  1304

  - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22137  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22138  دانشگاه تبريز

اقتصاد -پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي
 11  - كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 
 كشاورزي

 روزانه  22139  حيدريه تربتدانشگاه 

 - 8 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22140  دانشگاه زابل

 - 10 
كشاورزي گرايش سياست و توسعه مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 روزانه  22141  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22142  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 7  - پذيرش با عنوان اقتصاد كشاورزي
 مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه

 كشاورزي
 روزانه  22143  دانشگاه شيراز

 - 1 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22144  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22145  دانشگاه فردوسي مشهد

 6  - محور آموزش
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22146  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه  22147  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22148  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22149  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22150  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22151  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22152  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه  22153  دانشگاه فردوسي مشهد

 3  - فقط زن
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22154  دانشگاه اردكان

 3  - فقط مرد
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22155  دانشگاه اردكان

 - 6 
كشاورزي گرايش اقتصادمنابع مهندسي اقتصاد 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22156  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22157  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22158  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22159  )در اتوبان تهران كرج

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22160  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22161  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 روزانه  22162  دانشگاه فردوسي مشهد

 2  - فقط مرد
گرايش بازاريابي مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه  22163  دانشگاه اردكان

 2  - فقط زن
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه  22164  دانشگاه اردكان

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
كشاورزي محل تحصيل دانشكده (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22165  )در اتوبان تهران كرج

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه  22166  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه  22167  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه  22168  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم  22169  دانشگاه تبريز

اقتصاد  -پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي
 2  - كشاورزي

كشاورزي گرايش سياست و توسعه مهندسي اقتصاد 
 كشاورزي

 نوبت دوم  22170  حيدريه تربتدانشگاه 

 - 4 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم  22171  دانشگاه زابل

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 دوم نوبت  22172  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم  22173  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم  22174  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
توسعه  مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و

 كشاورزي
 نوبت دوم  22175  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم  22176  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم  22177  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران 

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم  22178  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم  22179  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم  22180  دانشگاه فردوسي مشهد

 3  - فقط زن
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22181  دانشگاه اردكان

 3  - فقط مرد
گرايش اقتصادمنابع مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22182  دانشگاه اردكان

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22183  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22184  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 نوبت دوم  22185  )در اتوبان تهران كرج

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 دوم نوبت  22186  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22187  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
 نوبت دوم  22188  دانشگاه فردوسي مشهد

 2  - فقط مرد
كشاورزي گرايش بازاريابي مهندسي اقتصاد 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22189  دانشگاه اردكان

 2  - فقط زن
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22190  دانشگاه اردكان
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 )1كد ضريب (اقتصاد كشاورزي  ـمهندسي كشاورزي  -  1304  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 5 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 نوبت دوم  22191  )در اتوبان تهران كرج

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي مهندسي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22192  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 3 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22193  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22194  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم  22195  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور  22196  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 6  - محور آموزش
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور  22197  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 6  - محور آموزش
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور  22198  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور  22199  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پيام نور  22200  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 6  - محور آموزش
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پيام نور  22201  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 20 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 غيرانتفاعي  22202  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و مهندسي اقتصاد 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 غيرانتفاعي  22203  اروميه -صبا غيرانتفاعي  مؤسسه

اقتصاد -پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي
محل تحصيل پرديس خودگردان  -كشاورزي 
 دانشگاه

-  8 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
خودگردان پرديس  22204  دانشگاه زابل

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
خودگردان پرديس  22205  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
خودگردان پرديس  22206  سنندج -دانشگاه كردستان 

 5  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
خودگردان پرديس  22207  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادمنابع 

 طبيعي و محيط زيست
خودگردان پرديس  22208  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
خودگردان پرديس  22209  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 40  - محور آموزش
مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 مجازي پيام نور  22210  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (علوم باغباني  ـمهندسي كشاورزي  - 1305

  - 8 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22211  دانشگاه اردكان

 - 4 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22212  دانشگاه اروميه

 - 7 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22213  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني پذيرش با عنوان 
 8  - بدون گرايش

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 
 كاري

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 روزانه  22214  )پاكدشت

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22215  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 6 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22216  دانشگاه شهركرد

 - 7 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22217  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22218  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22219  دانشگاه شيراز

گرايش ميوه علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  22220  دانشگاه صنعتي اصفهان كاري

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 كاري

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22221  اهواز

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22222  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع  كاري

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22223  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان كاري

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22224  دانشگاه فردوسي مشهد كاري

ميوه  علوم باغباني گرايش -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22225  رشت -دانشگاه گيالن  كاري

علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22226  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كاري

علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 كاري

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22227  )در اتوبان تهران كرج

علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22228  دانشگاه شهركرد كاري
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 )1كد ضريب (علوم باغباني  ـمهندسي كشاورزي  - 1305  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

 - 7 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22229  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22230  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 3 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22231  دانشگاه شيراز

 - 7 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22232  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22233  اهواز

 - 1 
علوم باغباني گرايش سبزي  - مهندسي كشاورزي

 كاري
 روزانه  22234  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22235  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 روزانه  22236  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22237  دانشگاه اراك

 - 4 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22238  دانشگاه اروميه

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22239  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22240  دانشگاه شهركرد

 - 7 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22241  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22242  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 3 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22243  دانشگاه شيراز

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22244  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
گياهان علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22245  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22246  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 روزانه  22247  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22248  دانشگاه اروميه

 - 1 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22249  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22250  )در اتوبان تهران كرج

 - 15 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22251  دانشگاه زابل

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22252  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 5 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22253  دانشگاه شهركرد

 - 4 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22254  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22255  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 روزانه  22256  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22257  دانشگاه اراك

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 و اصالح درختان ميوهفيزيولوژي 
 روزانه  22258  دانشگاه ايالم

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22259  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22260  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران 

 - 10 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
محل تحصيل دانشكده (بوشهر  - دانشگاه خليج فارس 

 روزانه  22261  )كشاورزي در حومه شهر برازجان

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 ميوهفيزيولوژي و اصالح درختان 
 روزانه  22262  دانشگاه زنجان

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22263  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22264  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 7 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22265  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 روزانه  22266  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

باغباني گرايش علوم  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22267  دانشگاه ايالم ها فيزيولوژي و اصالح سبزي
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علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22268  دانشگاه تبريز ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  10 - 
 ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

محل تحصيل دانشكده (بوشهر  - دانشگاه خليج فارس 
 روزانه  22269  )كشاورزي در حومه شهر برازجان

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22270  دانشگاه زنجان ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22271  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22272  دانشگاه مراغه ها اصالح سبزيفيزيولوژي و 

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22273  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  22274  دانشگاه اردكان فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22275  دانشگاه ايالم فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22276  دانشگاه تبريز فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22277  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22278  دانشگاه زنجان فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 گل و گياه زينتيفيزيولوژي و اصالح 

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22279  اهواز

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  22280  آباد خرم - دانشگاه لرستان  فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22281  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اصالح گل و گياه زينتيفيزيولوژي و 

 - 9 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22282  دانشگاه اراك

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22283  دانشگاه ايالم

 - 8 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22284  دانشگاه بيرجند

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22285  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22286  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22287  دانشگاه زنجان

 - 8 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22289  دانشگاه شيراز

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 روزانه  22290  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22291  دانشگاه اروميه

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22292  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22293  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22294  دانشگاه زنجان

 2  - دفترچهشرايط در انتهاي 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22295  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22296  دانشگاه شاهرود

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22297  اهواز

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22298  سنندج -كردستان دانشگاه 

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22299  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22299  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
باغباني گرايش علوم  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22300  دانشگاه مراغه

 - 6 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22301  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 - 4 
باغباني گرايش علوم  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 روزانه  22302  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22303  دانشگاه اروميه

 - 3 
گرايش علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22304  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22305  دانشگاه زنجان

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22306  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 8 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22307  دانشگاه شاهرود

 - 6 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 مولكولي محصوالت باغبانيبيوتكنولوژي و ژنتيك 
 روزانه  22308  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22309  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 ژنتيك مولكولي محصوالت باغبانيبيوتكنولوژي و 
 روزانه  22310  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني
 روزانه  22311  دانشگاه مراغه

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 محصوالت باغبانيبيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي 
 روزانه  22312  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 8 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22313  دانشگاه اردكان

 - 2 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22314  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني پذيرش با عنوان 
 8  - بدون گرايش

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 
 كاري

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  22315  )پاكدشت

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22316  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 6 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22317  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22318  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22319  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه

 - 2 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22320  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22321  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
باغباني گرايش سبزي علوم  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22322  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22323  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22324  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22325  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22326  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

 كاري
 نوبت دوم  22327  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22328  دانشگاه اراك

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22329  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
گرايش گياهان علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22330  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22331  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22332  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22333  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 زينتي
 نوبت دوم  22334  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 
 نوبت دوم  22335  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 217 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (علوم باغباني  ـمهندسي كشاورزي  - 1305  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 6 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22336  دانشگاه زابل اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22337  تهران - دانشگاه شاهد  اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22338  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

 - 2 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22339  دانشگاه فردوسي مشهد اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

علوم باغباني گرايش  -كشاورزي مهندسي  2 - 
 نوبت دوم  22340  دانشگاه اراك فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22341  دانشگاه ايالم فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22342  دانشگاه تبريز ميوهفيزيولوژي و اصالح درختان 

 - 4 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22343  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22344  دانشگاه زنجان فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22345  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22346  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2  - فقط زن
 نوبت دوم  22347  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22348  دانشگاه ايالم ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22349  دانشگاه تبريز ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22350  دانشگاه زنجان ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22351  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22352  دانشگاه مراغه ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22353  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر ها فيزيولوژي و اصالح سبزي

گرايش علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 نوبت دوم  22354  دانشگاه اردكان فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22355  دانشگاه ايالم فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22356  دانشگاه تبريز فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22357  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22358  دانشگاه زنجان فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22359  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي و اصالح گل و گياه زينتي

 - 6 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22360  دانشگاه اراك

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22361  دانشگاه ايالم

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22362  دانشگاه بيرجند

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22363  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22364  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 نوبت دوم  22365  دانشگاه زنجان

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22366  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22367  دانشگاه تبريز

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22368  دانشگاه زنجان

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22369  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22370  دانشگاه شاهرود



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 218 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (علوم باغباني  ـمهندسي كشاورزي  - 1305  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فنّاوري پس از برداشت محصوالت فيزيولوژي و 
 باغباني

 نوبت دوم  22371  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22372  دانشگاه مراغه

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فنّاوري پس از برداشت محصوالت فيزيولوژي و 
 باغباني

 نوبت دوم  22373  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصوالت 
 باغباني

 نوبت دوم  22374  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 2 
گرايش علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22375  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22376  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

 2  - شرايط در انتهاي دفترچه
گرايش علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22377  تهران - دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22378  دانشگاه شاهرود بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

 - 2 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22379  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  و ژنتيك مولكولي محصوالت باغبانيبيوتكنولوژي 

 - 1 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22380  دانشگاه مراغه بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22381  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مولكولي محصوالت باغبانيبيوتكنولوژي و ژنتيك 

 - 20 
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

 غيرانتفاعي  22382  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي  20 - 
 غيرانتفاعي  22383  ساري -سنا غيرانتفاعي  مؤسسه اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

 - 20 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 غيرانتفاعي  22384  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه

 - 20 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

و اي  ادويه -فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي 
 عطري

 غيرانتفاعي  22385  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه

علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي  20 - 
 غيرانتفاعي  22386  اروميه -صبا غيرانتفاعي  مؤسسه بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصوالت باغباني

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

خودگردان پرديس  22387  دانشگاه اروميه كاري

علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
خودگردان پرديس  22388  دانشگاه فردوسي مشهد كاري

 6  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
علوم باغباني گرايش ميوه  -مهندسي كشاورزي 

خودگردان پرديس  22389  رشت -دانشگاه گيالن  كاري

 - 1 
علوم باغباني گرايش سبزي  -مهندسي كشاورزي 

خودگردان پرديس  22390  دانشگاه فردوسي مشهد كاري

 15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم باغباني گرايش گياهان  -مهندسي كشاورزي 

خودگردان پرديس  22391  دانشگاه زابل اي نوشابهو اي  ادويه -دارويي 

 - 5 
علوم باغباني گرايش  -مهندسي كشاورزي 

خودگردان پرديس  22392  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
 )1كد ضريب (كشاورزي  آموزشترويج و  ـمهندسي كشاورزي  - 1306

  - 7 روزانه  22393  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 

 كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي  7 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22394  )در اتوبان تهران كرج

- 6 روزانه  22395  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 13 روزانه  22396  دانشگاه زنجان كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  22397  دانشگاه شيراز كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 

 كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي  10 - 
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22398  اهواز

- 3 روزانه  22399  سنندج -دانشگاه كردستان  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي گرايش ترويج 

 روزانه  22400  سنندج -دانشگاه كردستان  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي  5  - محور آموزش -كشاورزي  آموزشو 

- 9 روزانه  22401  دانشگاه ياسوج كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 3 روزانه  22402  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  كشاورزي آموزش -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  22403  دانشگاه تبريز ترويج كشاورزي -كشاورزي  مهندسي
- 3 روزانه  22404  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  22405  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  22406  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 

 كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي  7 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 نوبت دوم  22407  )در اتوبان تهران كرج

- 2 نوبت دوم  22408  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  22409  دانشگاه زنجان كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22410  دانشگاه ياسوج كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  22411  )كشاورزي كرج محل تحصيل دانشكده(دانشگاه تهران  كشاورزي آموزش -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  22412  دانشگاه تبريز ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  22413  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  22414  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22415  دانشگاه تربيت مدرس كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
- 2 خودگردان پرديس  22416  دانشگاه ياسوج كشاورزي آموزشترويج و  -مهندسي كشاورزي 
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  )1كد ضريب (جنگل  ـمهندسي منابع طبيعي  - 1307
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 20 روزانه  22417  دانشگاه اروميه جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

آسيب -مهندسي منابع طبيعيپذيرش با عنوان 
 روزانه  22418  دانشگاه اروميه جنگداري -مهندسي منابع طبيعي  13  - شناسي جنگل

- 8 روزانه  22419  دانشگاه ايالم جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  22420  )دريايي شهرستان نورو علوم 

- 4 روزانه  22421  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22422  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  22423  دانشگاه شهركرد جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22424  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22425  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  22426  سنندج -دانشگاه كردستان  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي  11 - 
 روزانه  22427  )در صومعه سرا

- 8 روزانه  22428  آباد خرم - دانشگاه لرستان  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 15 روزانه  22429  دانشگاه ياسوج جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

 - 4 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  22430  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي  15 - 
 روزانه  22431  دانشگاه سمنان جنگل

 - 5 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  22432  بهبهان -) ص(خاتم االنبياءدانشگاه صنعتي  جنگل

 - 8 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  22433  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي  10 - 
 روزانه  22434  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي  10 - 
 روزانه  22435  سنندج -دانشگاه كردستان  جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي  15 - 
 جنگل

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  22436  )در صومعه سرا

شناسي و اكولوژي جنگل  -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  22437  آباد خرم - دانشگاه لرستان  جنگل

 - 10 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  22438  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  جنگل

 - 10 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  22439  دانشگاه يزد جنگل

اجتماعي -مسايل اقتصادي  -طبيعي مهندسي منابع  3 - 
 روزانه  22440  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  جنگل

- 4 روزانه  22441  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22442  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و  مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن  مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  22443  )در صومعه سرا

- 10 روزانه  22444  دانشگاه مالير مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 نوبت دوم  22445  ايالم دانشگاه جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  22446  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  22447  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  22448  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن  جنگداري -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  22449  )در صومعه سرا

- 2 نوبت دوم  22450  دانشگاه ياسوج جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

 - 4 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  22451  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي  5 - 
 نوبت دوم  22452  دانشگاه سمنان جنگل

 - 2 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  22453  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء جنگل

 - 3 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  22454  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان جنگل

 - 4 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 جنگل
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  22455  )در صومعه سرا

 - 5 
جنگل شناسي و اكولوژي  -منابع طبيعي مهندسي 

 نوبت دوم  22456  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  جنگل

 - 5 
جنگل شناسي و اكولوژي  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  22457  دانشگاه يزد جنگل

اجتماعي -مسايل اقتصادي  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  22458  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  جنگل

- 4 نوبت دوم  22459  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن  مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي  2 - 
 نوبت دوم  22460  )در صومعه سرا

- 5 نوبت دوم  22461  دانشگاه مالير مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 غيرانتفاعي  22462  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه جنگداري -مهندسي منابع طبيعي 

آسيب  -پذيرش با عنوان مهندسي منابع طبيعي 
 غيرانتفاعي  22463  گرگان - بهارانغيرانتفاعي  مؤسسه جنگداري -مهندسي منابع طبيعي  20  - شناسي جنگل

- 4 خودگردان پرديس  22464  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 
 )1كد ضريب (علوم خاك  ـمهندسي كشاورزي  - 1308

  - 6 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22465  دانشگاه اروميه حاصلخيزي خاك
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كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 220 جدول شماره 4  

 

  )1كد ضريب (علوم خاك  ـمهندسي كشاورزي  - 1308  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 6 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22466  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  حاصلخيزي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22467  دانشگاه تبريز حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22468  دانشگاه تربيت مدرس حاصلخيزي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22469  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  خاكحاصلخيزي 

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22470  دانشگاه جيرفت حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22471  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -كشاورزي مهندسي  6 - 
 روزانه  22472  دانشگاه زابل حاصلخيزي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22473  دانشگاه زنجان حاصلخيزي خاك

 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22474  تهران - دانشگاه شاهد  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  13 - 
 روزانه  22475  دانشگاه شاهرود حاصلخيزي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22476  دانشگاه شهركرد حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22477  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  حاصلخيزي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22478  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  10 - 
 روزانه  22479  دانشگاه شيراز حاصلخيزي خاك

 - 5 
شيمي و علوم خاك گرايش  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22480  دانشگاه صنعتي اصفهان حاصلخيزي خاك

 - 10 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 حاصلخيزي خاك

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22481  اهواز

 - 6 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22482  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  حاصلخيزي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22483  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22484  دانشگاه فردوسي مشهد حاصلخيزي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش شيمي و  -كشاورزي مهندسي 

 روزانه  22485  رشت -دانشگاه گيالن  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22486  آباد خرم - دانشگاه لرستان  حاصلخيزي خاك

 - 7 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22487  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  10 - 
 روزانه  22488  دانشگاه مالير حاصلخيزي خاك

 - 7 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22489  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حاصلخيزي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22490  دانشگاه ياسوج حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  9  - علوم خاك بدون گرايش -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22491  دانشگاه يزد حاصلخيزي خاك

 - 6 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22492  دانشگاه اروميه حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -كشاورزي مهندسي  3 - 
 روزانه  22493  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حفاظت خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22494  دانشگاه تبريز حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22495  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  حفاظت خاك

 - 1 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22496  دانشگاه جيرفت حفاظت خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22497  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22498  دانشگاه زنجان خاكحفاظت 

 - 6 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22499  دانشگاه شهركرد حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22500  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  حفاظت خاك

 - 5 
 علوم خاك گرايش فيزيك و -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22501  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22502  دانشگاه صنعتي اصفهان حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 حفاظت خاك

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22503  اهواز

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22504  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حفاظت خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22505  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حفاظت خاك
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  )1كد ضريب (علوم خاك  ـمهندسي كشاورزي  - 1308  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 3 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22506  دانشگاه فردوسي مشهد حفاظت خاك

 - 6 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22507  سنندج -دانشگاه كردستان  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22508  رشت -دانشگاه گيالن  حفاظت خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22509  آباد خرم - دانشگاه لرستان  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22510  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حفاظت خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22511  دانشگاه مراغه حفاظت خاك

گرايش فيزيك و علوم خاك  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22512  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حفاظت خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22513  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22514  دانشگاه ايالم بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22515  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22516  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22517  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي خاك

 - 1 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22518  دانشگاه جيرفت بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22519  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22520  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22521  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22522  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22523  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22524  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22525  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22526  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي خاك

 - 4 
و  علوم خاك گرايش بيولوژي -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22527  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي خاك

 - 7 
علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22529  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيوتكنولوژي خاك

 - 6 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22530  دانشگاه اروميه رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  22531  دانشگاه ايالم رده بندي و ارزيابي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22532  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بندي و ارزيابي خاكرده 

 - 3 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22533  دانشگاه تبريز رده بندي و ارزيابي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22534  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 1 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22535  دانشگاه جيرفت رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22536  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 5 
خاك گرايش پيدايش علوم  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22537  دانشگاه زنجان رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  22538  تهران - دانشگاه شاهد  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 
 روزانه  22539  دانشگاه شهركرد خاكرده بندي و ارزيابي 

 - 6 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22540  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22541  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 6 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22542  دانشگاه صنعتي اصفهان رده بندي و ارزيابي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 رده بندي و ارزيابي خاك
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22543  اهواز

 - 4 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22544  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22545  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان رده بندي و ارزيابي خاك
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  )1كد ضريب (علوم خاك  ـمهندسي كشاورزي  - 1308  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 3 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22546  دانشگاه فردوسي مشهد رده بندي و ارزيابي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22547  سنندج -دانشگاه كردستان  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22548  رشت -دانشگاه گيالن  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 8 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22549  آباد خرم - دانشگاه لرستان  ارزيابي خاكرده بندي و 

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22550  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رده بندي و ارزيابي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22551  دانشگاه مراغه رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22552  دانشگاه مالير رده بندي و ارزيابي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22553  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رده بندي و ارزيابي خاك

 - 5 
علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22554  دانشگاه ياسوج بندي و ارزيابي خاكرده 

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22555  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22556  دانشگاه تبريز حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 نوبت دوم  22557  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22558  دانشگاه جيرفت حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22559  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حاصلخيزي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22560  دانشگاه زابل حاصلخيزي خاك

 - 1 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22561  دانشگاه زنجان حاصلخيزي خاك

شيمي و  علوم خاك گرايش -مهندسي كشاورزي  5  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  22562  تهران - دانشگاه شاهد  حاصلخيزي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22563  دانشگاه شاهرود حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22564  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  حاصلخيزي خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22565  دانشگاه صنعتي اصفهان حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22566  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22567  دانشگاه فردوسي مشهد خاكحاصلخيزي 

 - 1 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22568  رشت -دانشگاه گيالن  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  22569  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حاصلخيزي خاك

 - 4 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22570  دانشگاه مالير حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  22571  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22572  دانشگاه ياسوج حاصلخيزي خاك

 5  - علوم خاك بدون گرايش -مهندسي كشاورزي 
علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي 
 نوبت دوم  22573  دانشگاه يزد حاصلخيزي خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22574  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حفاظت خاك

 - 2 
فيزيك و  علوم خاك گرايش -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22575  دانشگاه تبريز حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22576  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  حفاظت خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 دومنوبت   22577  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22578  دانشگاه زنجان حفاظت خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22579  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  حفاظت خاك

 - 3 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22580  اصفهان دانشگاه صنعتي حفاظت خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22581  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حفاظت خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22582  دانشگاه فردوسي مشهد حفاظت خاك

خاك گرايش فيزيك و علوم  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22583  رشت -دانشگاه گيالن  حفاظت خاك

 - 2 
علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22584  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حفاظت خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22585  دانشگاه مراغه حفاظت خاك
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  )1كد ضريب (علوم خاك  ـمهندسي كشاورزي  - 1308  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22586  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حفاظت خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22587  دانشگاه ايالم بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22588  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي خاك

گرايش بيولوژي و علوم خاك  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22589  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22590  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22591  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22592  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22593  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22594  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22595  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22596  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  خاكبيوتكنولوژي 

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22597  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 نوبت دوم  22598  دانشگاه ايالم رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22599  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22600  دانشگاه تبريز رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22601  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بندي و ارزيابي خاكرده 

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22602  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22603  دانشگاه زنجان رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  22604  تهران - دانشگاه شاهد  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22605  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22606  دانشگاه صنعتي اصفهان رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22607  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -كشاورزي مهندسي  2 - 
 نوبت دوم  22608  دانشگاه فردوسي مشهد رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22609  رشت -دانشگاه گيالن  رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22610  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  خاك رده بندي و ارزيابي

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22611  دانشگاه مراغه رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22612  دانشگاه مالير رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -كشاورزي  مهندسي 2 - 
 نوبت دوم  22613  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22614  دانشگاه ياسوج رده بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  20 - 
 غيرانتفاعي  22615  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22616  دانشگاه زابل حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و  -مهندسي كشاورزي  6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22617  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و  -مهندسي كشاورزي  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22618  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حفاظت خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و  -مهندسي كشاورزي  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22619  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيوتكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش  -مهندسي كشاورزي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22620  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر رده بندي و ارزيابي خاك

 )1كد ضريب (علوم دام و طيور  ـمهندسي كشاورزي  - 1309

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  5 -  
 روزانه  22621  دانشگاه اراك دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  7 - 
 روزانه  22622  دانشگاه اروميه دام

اصالح نژاد علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22623  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  7 - 
 روزانه  22624  دانشگاه بيرجند دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22625  دانشگاه تبريز دام
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  )1كد ضريب (علوم دام و طيور  ـمهندسي كشاورزي  - 1309  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 3 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22626  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(دانشگاه تبريز  دام

 - 6 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 دام
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22627  )در اتوبان تهران كرج

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 دام

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 روزانه  22628  )پاكدشت

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22629  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  دام

 - 5 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22630  كرمانشاه -دانشگاه رازي  دام

اصالح نژاد علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  22631  دانشگاه زابل دام

 - 5 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22632  دانشگاه زنجان دام

 - 6 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22633  دانشگاه شهركرد دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  10 - 
 روزانه  22634  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  دام

 - 4 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22635  دانشگاه شيراز دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22636  دانشگاه صنعتي اصفهان دام

اصالح نژاد علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي  11 - 
 دام

مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22637  اهواز

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  12 - 
 روزانه  22638  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دام

 - 4 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22639  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه  دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22640  دانشگاه فردوسي مشهد دام

 - 7 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22641  سنندج -دانشگاه كردستان  دام

 - 7 
گرايش اصالح نژاد  علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22642  رشت -دانشگاه گيالن  دام

 - 8 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22643  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  دام

 - 10 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22644  دانشگاه ياسوج دام

- 6 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22645  دانشگاه اراك
- 7 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22646  دانشگاه اروميه
- 7 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22647  دانشگاه بيرجند
- 7 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22648  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(دانشگاه تبريز 

علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  5 -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22649  )در اتوبان تهران كرج

- 4 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22650  دانشگاه جيرفت
- 8 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22651  دانشگاه زابل
- 3 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22652  دانشگاه سمنان
- 5 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22653  دانشگاه شهركرد

4  - تغذيه طيور علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22654  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
6  - تغذيه نشخواركنندگان علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22655  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

- 6 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22656  دانشگاه شيراز
- 9 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22657  دانشگاه صنعتي اصفهان

علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  9 -  مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22658  اهواز

علوم دامي گرايش تغذيه دام -كشاورزي مهندسي  7  - گرايش غير نشخواركنندگان مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22659  اهواز

- 11 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22660  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
- 7 دامعلوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  روزانه  22661  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- 7 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22662  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 10 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22663  دانشگاه گنبد
- 7 گرايش تغذيه دامعلوم دامي  -مهندسي كشاورزي  روزانه  22664  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22665  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 15 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  روزانه  22666  دانشگاه مالير
- 10 تغذيه دامعلوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي  روزانه  22667  دانشگاه ياسوج

علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22668  دانشگاه تبريز دامپروري

 - 4 
علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22669  دانشگاه زنجان دامپروري

علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22670  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دامپروري

 - 3 
علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22671  دانشگاه گنبد دامپروري

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22672  دانشگاه اراك دام

 - 7 
فيزيولوژي علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22673  دانشگاه اروميه دام

 - 7 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22674  دانشگاه بيرجند دام
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  )1كد ضريب (علوم دام و طيور  ـمهندسي كشاورزي  - 1309  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 - 4 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22675  دانشگاه تبريز دام

 - 3 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22676  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(دانشگاه تبريز  دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22677  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22678  كرمانشاه -دانشگاه رازي  دام

 - 4 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22679  زنجان دانشگاه دام

 - 6 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22680  دانشگاه شيراز دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22681  دانشگاه صنعتي اصفهان دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  13 - 
 دام

مالثاني  -كشاورزي و منابع طبيعي رامين دانشگاه علوم 
 روزانه  22682  اهواز

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  12 - 
 روزانه  22683  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22684  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  دام

 - 7 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22685  سنندج -دانشگاه كردستان  دام

 - 8 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22686  دانشگاه گنبد دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  7 - 
 روزانه  22687  رشت -دانشگاه گيالن  دام

علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  22688  آباد خرم - دانشگاه لرستان  دام

 - 3 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22689  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  دام

 - 2 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22690  دانشگاه ايالم نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  9 - 
 روزانه  22691  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نشخواركنندگان

 - 4 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22692  دانشگاه تبريز نشخواركنندگان

 - 4 
دامي گرايش تغذيه علوم  -مهندسي كشاورزي 

 نشخواركنندگان
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 روزانه  22693  )پاكدشت

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22694  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  نشخواركنندگان

 - 6 
تغذيه علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22695  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نشخواركنندگان

 - 4 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22696  دانشگاه زنجان نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22697  دانشگاه فردوسي مشهد نشخواركنندگان

 - 7 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22698  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نشخواركنندگان

 - 2 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22699  دانشگاه ايالم طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 روزانه  22700  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22701  دانشگاه تبريز طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 طيور

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 روزانه  22702  )پاكدشت

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22703  )تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل (دانشگاه تهران  طيور

 - 6 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22704  دانشگاه جيرفت طيور

 - 6 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22705  كرمانشاه -دانشگاه رازي  طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  22706  دانشگاه زنجان طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 روزانه  22707  دانشگاه شهركرد طيور

 - 4 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22708  دانشگاه فردوسي مشهد طيور

 - 3 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22709  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  طيور

علوم دامي گرايش پرورش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 روزانه  22710  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  زنبورعسل

- 7 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22711  دانشگاه اروميه
- 3 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22712  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22713  دانشگاه بيرجند
- 5 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22714  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22715  دانشگاه زابل
- 6 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22716  دانشگاه گنبد
- 8 پرورش و مديريت توليد طيور روزانه  22717  عالي سراوان آموزشمجتمع 
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كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 226 جدول شماره 4  

 

  )1كد ضريب (علوم دام و طيور  ـمهندسي كشاورزي  - 1309  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

 علوم طيور گرايش تغذيه طيور 5 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22718  )در اتوبان تهران كرج

 علوم طيور گرايش فيزيولوژي طيور 5 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22719  )در اتوبان تهران كرج

- 4 روزانه  22720  دانشگاه جيرفت طيور گرايش فيزيولوژي طيورعلوم 

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22721  دانشگاه اراك دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  22722  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  دام

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22723  دانشگاه بيرجند دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22724  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(دانشگاه تبريز  دام

 - 3 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 دومنوبت   22725  دانشگاه تبريز دام

 - 3 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 دام
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم  22726  )پاكدشت

 - 5 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22727  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -كشاورزي مهندسي  4 - 
 نوبت دوم  22728  دانشگاه زابل دام

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22729  دانشگاه زنجان دام

 - 3 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22730  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  دام

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22731  دانشگاه صنعتي اصفهان دام

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22732  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22733  فردوسي مشهددانشگاه  دام

 - 2 
علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22734  رشت -دانشگاه گيالن  دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  5 - 
 نوبت دوم  22735  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  دام

 - 2 
اصالح نژاد علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22736  دانشگاه ياسوج دام

- 6 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22737  دانشگاه اراك
- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22738  دانشگاه بيرجند
- 5 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22739  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(تبريز  دانشگاه
- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22740  دانشگاه جيرفت
- 4 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22741  دانشگاه زابل
- 3 دامعلوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22742  دانشگاه سمنان

2  - تغذيه طيور علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22743  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
3  - تغذيه نشخواركنندگان علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22744  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -كشاورزي  مهندسي نوبت دوم  22745  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22746  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22747  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22748  دانشگاه مالير
- 2 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  22749  دانشگاه ياسوج

 - 3 
علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي 

 دامپروري
 نوبت دوم  22750  دانشگاه تبريز

 - 1 
علوم دامي گرايش مديريت  -مهندسي كشاورزي 

 دامپروري
 نوبت دوم  22751  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22752  دانشگاه اراك

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22753  دانشگاه بيرجند

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22754  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر(دانشگاه تبريز 

 - 3 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22755  دانشگاه تبريز

 - 5 
فيزيولوژي علوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22756  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22757  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22758  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22759  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
 نوبت دوم  22760  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 نشخواركنندگان
 نوبت دوم  22761  دانشگاه ايالم

 - 2 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 نشخواركنندگان
 نوبت دوم  22762  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي 

 نشخواركنندگان
 نوبت دوم  22763  دانشگاه تبريز



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 
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  )1كد ضريب (علوم دام و طيور  ـمهندسي كشاورزي  - 1309  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نشخواركنندگان

تحصيل دانشكده ابوريحان در  محل(دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  22764  )پاكدشت

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  22765  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  1 - 
 دومنوبت   22766  دانشگاه زنجان نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22767  دانشگاه فردوسي مشهد نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  22768  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22769  دانشگاه ايالم طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22770  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22771  دانشگاه تبريز طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
 طيور

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  22772  )پاكدشت

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22773  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 دومنوبت   22774  دانشگاه جيرفت طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22775  دانشگاه فردوسي مشهد طيور

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم  22776  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  طيور

علوم دامي گرايش پرورش  -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  22777  )تحصيل دانشكده كشاورزي كرج محل(دانشگاه تهران  زنبورعسل

- 1 پرورش و مديريت توليد طيور نوبت دوم  22778  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 پرورش و مديريت توليد طيور نوبت دوم  22779  دانشگاه بيرجند
- 3 پرورش و مديريت توليد طيور نوبت دوم  22780  دانشگاه زابل
- 4 مديريت توليد طيورپرورش و  نوبت دوم  22781  عالي سراوان آموزشمجتمع 

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس  علوم طيور گرايش تغذيه طيور 5 - 
 نوبت دوم  22782  )در اتوبان تهران كرج

- 2 نوبت دوم  22783  دانشگاه جيرفت علوم طيور گرايش فيزيولوژي طيور
6  - محور آموزش علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22784  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 6 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22785  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 6 گرايش تغذيه دام علوم دامي -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22786 حيدريه تربتمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

6  - محور آموزش علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  پيام نور  22787 حيدريه تربتمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 20 تغذيه دامعلوم دامي گرايش  -مهندسي كشاورزي  غيرانتفاعي  22788  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  3 - 
خودگردان پرديس  22789  كرمانشاه -دانشگاه رازي  دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22790  دانشگاه زابل دام

علوم دامي گرايش اصالح نژاد  -مهندسي كشاورزي  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  22791  دانشگاه شهركرد دام

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22792  دانشگاه اروميه
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22793  دانشگاه زابل

- 4 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  خودگردان پرديس  22794  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -كشاورزي مهندسي 

 دام
خودگردان پرديس  22795  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم دامي گرايش فيزيولوژي  -مهندسي كشاورزي 

 دام
خودگردان پرديس  22796  رشت -دانشگاه گيالن 

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  6 - 
خودگردان پرديس  22797  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نشخواركنندگان

علوم دامي گرايش تغذيه  -مهندسي كشاورزي  4 - 
خودگردان پرديس  22798  كرمانشاه -دانشگاه رازي  طيور

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرورش و مديريت توليد طيور خودگردان پرديس  22799  دانشگاه زابل
 )1كد ضريب (مهندسي توليدات گياهي  - 1310

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي 
مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  13  -  توليدات گياهي

 روزانه  22800  حيدريه تربتدانشگاه  باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  10 - 
 روزانه  22801  دانشگاه زابل باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  10 - 
 روزانه  22802  آباد خرم - دانشگاه لرستان  باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  8 - 
 روزانه  22803  دانشگاه مالير باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش توليد محصوالت  7 - 
 روزانه  22804  دانشگاه مالير باغباني

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي 
مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  2  - توليدات گياهي

 نوبت دوم  22805  حيدريه تربتدانشگاه  باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  5 - 
 نوبت دوم  22806  دانشگاه زابل باغباني

گياهي گرايش اصالح گياهان مهندسي توليدات  2 - 
 نوبت دوم  22807  دانشگاه مالير باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش توليد محصوالت  3 - 
 نوبت دوم  22808  دانشگاه مالير باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش توليد محصوالت  20 - 
 غيرانتفاعي  22809  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه باغباني

مهندسي توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان  10  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
خودگردان پرديس  22810  دانشگاه زابل باغباني



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 228 جدول شماره 4  

 

  )1كد ضريب (شيالت  ـمهندسي منابع طبيعي  هوعجمم - 1311
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  محلكد   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
  - 12 روزانه  22811  دانشگاه اروميه تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  22812  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 6 روزانه  22813  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده (بوشهر  - دانشگاه خليج فارس  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  20 - 
 روزانه  22814  )كشاورزي در حومه شهر برازجان

- 8 روزانه  22815  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار تكثير و پرورش آبزيان -طبيعي  مهندسي منابع
- 6 روزانه  22816  دانشگاه زابل تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22817  دانشگاه شهركرد تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22818  دانشگاه شيراز تكثير و پرورش آبزيان - مهندسي منابع طبيعي
- 6 روزانه  22819  دانشگاه صنعتي اصفهان تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  22820  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  22821  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري تكثير و پرورش آبزيان -طبيعي مهندسي منابع 
- 12 روزانه  22822  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 13 روزانه  22823  دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  22824  سنندج -دانشگاه كردستان  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22825  دانشگاه گنبد تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  8 - 
 روزانه  22826  )در صومعه سرا

- 6 روزانه  22827  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 نوبت دوم  22828  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 نوبت دوم  22829  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22830  دانشگاه زابل تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22831  دانشگاه صنعتي اصفهان تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 نوبت دوم  22832  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  22833  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

 آبزيان تكثير و پرورش -مهندسي منابع طبيعي  2 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  22834  )در صومعه سرا

- 3 نوبت دوم  22835  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 غيرانتفاعي  22836  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22837  دانشگاه اروميه تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22838  دانشگاه زابل تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

- 4 خودگردان پرديس  22839  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22840  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان  تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
خودگردان پرديس  22841  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم

 )2كد ضريب (شيالت  ـمهندسي منابع طبيعي  هوعجمم - 1311
7  -  محل تحصيل پژوهشكده مطالعات درياچه اروميه روزانه  22842  دانشگاه اروميه فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس  فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  22843  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 3 روزانه  22844  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  شيالتيفرآوري محصوالت  -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  22845  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22846  دانشگاه زابل فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 روزانه  22847  دانشگاه شيراز فرآوري محصوالت شيالتي -منابع طبيعي مهندسي 
- 4 روزانه  22848  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22849  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 روزانه  22850  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  5 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  22851  )در صومعه سرا

- 3 نوبت دوم  22852  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  فرآوري محصوالت شيالتي -طبيعي مهندسي منابع 
- 10 نوبت دوم  22853  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  22854  دانشگاه زابل فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22855  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  1 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  22856  )در صومعه سرا

- 20 غيرانتفاعي  22857  قائمشهر - تجن غيرانتفاعي  مؤسسه فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 غيرانتفاعي  22858  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22859  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار محصوالت شيالتيفرآوري  -مهندسي منابع طبيعي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  22860  دانشگاه زابل فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 )3كد ضريب (شيالت  ـمهندسي منابع طبيعي  هوعجمم - 1311

  - 6 روزانه  22861  دانشگاه اروميه بوم شناسي آبزيان شيالتي -طبيعي مهندسي منابع 
- 4 روزانه  22862  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22863  دانشگاه شهركرد بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22864  دانشگاه صنعتي اصفهان بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22865  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 روزانه  22866  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22867  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  22868  دانشگاه گنبد بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 شيالتيبوم شناسي آبزيان  -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  22869  )در صومعه سرا

- 6 روزانه  22870  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  10 - 
 -حفاظت محيط زيست كده محيط زيست سازمان آموزش
 روزانه  22871  كرج

- 4 نوبت دوم  22872  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22873  دانشگاه صنعتي اصفهان بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 229 جدول شماره 4  

 

  )3كد ضريب (شيالت  ـمهندسي منابع طبيعي  هوعجمم - 1311  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 2 نوبت دوم  22874  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  2 - 
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  22875  )در صومعه سرا

- 3 نوبت دوم  22876  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 

 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
 نوبت دوم  22877  كرج

 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  22878  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 )4كد ضريب (شيالت  ـمهندسي منابع طبيعي  هوعجمم - 1311

  - 3 روزانه  22879  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 1 نوبت دوم  22880  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 غيرانتفاعي  22881  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 

 )1كد ضريب (چوب  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1312

  - 3 روزانه  22882  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 

 روزانه  22883  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي  4  - و پرورش آموزش

- 6 روزانه  22884  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 

ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  6 -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22885  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 12 ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  روزانه  22886  دانشگاه زابل
- 9 چندسازه چوبي ها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  روزانه  22887  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- 15 ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  روزانه  22888  دانشگاه گنبد
- 7 نوبت دوم  22889  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 نوبت دوم  22890  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  صنايع چوب -طبيعي مهندسي منابع 
- 6 ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  نوبت دوم  22891  دانشگاه زابل
- 3 ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  نوبت دوم  22892  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ي چندسازه چوبها فرآورده -مهندسي منابع طبيعي  خودگردان پرديس  22893  دانشگاه زابل
 )2كد ضريب (چوب  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1312

  - 3 روزانه  22894  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  حفاظت و اصالح چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22895  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حفاظت و اصالح چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22896  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حفاظت و اصالح چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 روزانه  22897  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيولوژي و آناتومي چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22898  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  حفاظت و اصالح چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  22899  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  حفاظت و اصالح چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22900  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيولوژي و آناتومي چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 20 غيرانتفاعي  22901  ساعي ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه بيولوژي و آناتومي چوب -مهندسي منابع طبيعي 

 )3كد ضريب (چوب  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1312

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي  6 -  
 روزانه  22902  )و علوم دريايي شهرستان نور

- 6 روزانه  22903  )دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل (دانشگاه تهران  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  22904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  22905  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22906  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري و كاغذصنايع خمير  -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  22907  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 نوبت دوم  22908  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 نوبت دوم  22909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  22910  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 2 نوبت دوم  22911  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 خودگردان پرديس  22912  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 خودگردان پرديس  22913  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 

 )4كد ضريب (چوب  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1312

  - 3 روزانه  22914  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  طراحي و مهندسي چوب -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  22915  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  طراحي و مهندسي چوب -مهندسي منابع طبيعي 

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي صنايع غذايي  -  1313

  - 5 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22916  دانشگاه اروميه
- 3 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22917  دانشگاه تبريز
- 3 غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع  روزانه  22918  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 6 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22919  دانشگاه شيراز
- 7 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22920  دانشگاه صنعتي اصفهان

غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم و مهندسي صنايع  22 -  مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  22921  اهواز

- 12 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22922  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
- 7 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22923  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه 
- 3 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي روزانه  22924  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 روزانه  22925  دانشگاه اروميه غذايي

 - 5 
مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم 

 روزانه  22926  دانشگاه تبريز غذايي

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 روزانه  22927  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  غذايي

 - 12 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 روزانه  22928  دانشگاه شاهرود غذايي

صنايع غذايي گرايش علوم مواد علوم و مهندسي  6 - 
 روزانه  22929  دانشگاه شيراز غذايي
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  )1كد ضريب (علوم و مهندسي صنايع غذايي  -  1313  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم

مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد علوم و  3 - 
 روزانه  22930  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان غذايي

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 روزانه  22931  دانشگاه فردوسي مشهد غذايي

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 روزانه  22932  اروميهدانشگاه  فنّاوري مواد غذايي

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 روزانه  22933  دانشگاه تبريز فنّاوري مواد غذايي

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 روزانه  22934  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  فنّاوري مواد غذايي

غذايي گرايش زيست علوم و مهندسي صنايع  6 - 
 روزانه  22935  دانشگاه زابل فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  5 - 
 روزانه  22936  دانشگاه صنعتي اصفهان فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  3 - 
 روزانه  22937  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  8 - 
 روزانه  22938  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  5 - 
 روزانه  22939  دانشگاه اروميه غذايي

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 روزانه  22940  دانشگاه تبريز غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فنّاوري مواد  5 - 
 غذايي

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22941  )در اتوبان تهران كرج

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  3 - 
 روزانه  22942  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  15 - 
 روزانه  22943  دانشگاه زنجان غذايي

 - 8 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 روزانه  22944  دانشگاه صنعتي اصفهان غذايي

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 روزانه  22945  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان غذايي

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 روزانه  22946  دانشگاه فردوسي مشهد غذايي

- 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي نوبت دوم  22947  دانشگاه تبريز
- 3 غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم و مهندسي صنايع  نوبت دوم  22948  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي نوبت دوم  22949  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي نوبت دوم  22950  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
- 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي نوبت دوم  22951  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 نوبت دوم  22952  دانشگاه تبريز غذايي

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 نوبت دوم  22953  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج( دانشگاه تهران غذايي

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 نوبت دوم  22954  دانشگاه شاهرود غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد  1 - 
 نوبت دوم  22955  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان غذايي

مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد علوم و  2 - 
 نوبت دوم  22956  دانشگاه فردوسي مشهد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  1 - 
 نوبت دوم  22957  دانشگاه تبريز فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  3 - 
 نوبت دوم  22958  )دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل (دانشگاه تهران  فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست  3 - 
 نوبت دوم  22959  دانشگاه زابل فنّاوري مواد غذايي

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 نوبت دوم  22960  دانشگاه صنعتي اصفهان فنّاوري مواد غذايي

 - 1 
گرايش زيست علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 نوبت دوم  22961  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان فنّاوري مواد غذايي

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 نوبت دوم  22962  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري مواد غذايي

 - 20 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 غيرانتفاعي  24035  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  3 - 
 نوبت دوم  22963  دانشگاه تبريز غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  3 - 
 نوبت دوم  22964  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  2 - 
 نوبت دوم  22965  دانشگاه زنجان غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  3 - 
 نوبت دوم  22966  دانشگاه صنعتي اصفهان غذايي

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 نوبت دوم  22967  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  غذايي

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 نوبت دوم  22968  دانشگاه فردوسي مشهد غذايي

- 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي غيرانتفاعي  22969  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 گرايش صنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي غيرانتفاعي  22970  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه

علوم و صنايع  - پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 20  - غذايي  غيرانتفاعي  22971  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
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  )1كد ضريب ( علوم و مهندسي صنايع غذايي -  1313  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي غيرانتفاعي  22972  اروميه -صبا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم و  غيرانتفاعي  22973  مهر آيين ـ بندرانزليغيرانتفاعي  مؤسسه

 20  - پذيرش با عنوان ميكروبيولوژي مواد غذايي
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 غذايي
 غيرانتفاعي  22974  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه

 - 20 
صنايع غذايي گرايش فناوري مواد علوم و مهندسي 

 غذايي
 غيرانتفاعي  22975  قائمشهر - تجن غيرانتفاعي  مؤسسه

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد 

 غذايي
خودگردان پرديس  22976  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست 

 فنّاوري مواد غذايي
خودگردان پرديس  22977  دانشگاه فردوسي مشهد

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 غذايي
خودگردان پرديس  22978  دانشگاه تبريز

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گرايش فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 غذايي
خودگردان پرديس  22979  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد 

 غذايي
خودگردان پرديس  22980  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (حشره شناسي كشاورزي  ـمهندسي كشاورزي  - 1314

  - 7 روزانه  22981  دانشگاه اروميه كشاورزيحشره شناسي  -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  22982  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  22983  دانشگاه تبريز حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  22984 صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  8 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  22985  )در اتوبان تهران كرج

 حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  4 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 روزانه  22986  )پاكدشت

- 8 روزانه  22987  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  22988  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  22989  دانشگاه زابل حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 14 روزانه  22990  دانشگاه زنجان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

12  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  22991  تهران - دانشگاه شاهد  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  22992  دانشگاه شاهرود حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  22993  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  22994  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  22995  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  22996  دانشگاه شيراز حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  22997  دانشگاه صنعتي اصفهان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  14 - 
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  22998  اهواز

- 10 روزانه  22999  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23000  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 روزانه  23001  مشهددانشگاه فردوسي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  23002  سنندج -دانشگاه كردستان  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 11 روزانه  23003  رشت -دانشگاه گيالن  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23004  آباد خرم - دانشگاه لرستان  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  23005  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23006  دانشگاه مراغه حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 14 روزانه  23007  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  23008  دانشگاه ياسوج حشره شناسي كشاورزي -كشاورزي مهندسي 
- 2 نوبت دوم  23009  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23010  دانشگاه تبريز حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23011 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  4 - 
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم  23012  )پاكدشت

- 8 نوبت دوم  23013  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23014  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23015  دانشگاه زابل حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  23016  دانشگاه زنجان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

8  - در انتهاي دفترچه شرايط نوبت دوم  23017  تهران - دانشگاه شاهد  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23018  دانشگاه شاهرود حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 7 نوبت دوم  23019  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23020  دانشگاه صنعتي اصفهان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23021  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23022  دانشگاه فردوسي مشهد حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23023  رشت -دانشگاه گيالن  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23024  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23025  دانشگاه مراغه حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 7 نوبت دوم  23026  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر شناسي كشاورزي حشره -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23027  دانشگاه ياسوج حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23028  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23029  كاشمر -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه شناسي كشاورزيحشره  -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23030  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23031  دانشگاه اروميه حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23032  دانشگاه تربيت مدرس حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23033  دانشگاه زابل حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

14  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  خودگردان پرديس  23034  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
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 )1كد ضريب (بيماري شناسي گياهي  ـمهندسي كشاورزي  هوعجمم - 1315

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  محلكد   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 6 روزانه  23035  دانشگاه اروميه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  23036  دانشگاه ايالم بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  23037  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  23038  دانشگاه بيرجند بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  23039  دانشگاه تبريز بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  23040  )در اتوبان تهران كرج

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي  4 - 
 روزانه  23041  )پاكدشت

- 6 روزانه  23042  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  23043  دانشگاه جيرفت گياهيبيماري شناسي  -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23044  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23045  دانشگاه زابل بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  23046  دانشگاه زنجان بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 11 روزانه  23047  دانشگاه شهركرد بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 15 روزانه  23048  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23049  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23050  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  23051  دانشگاه شيراز بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23052  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 4 روزانه  23053  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  23054  دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23055  سنندج -دانشگاه كردستان  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23056  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهي بيماري -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23057  آباد خرم - دانشگاه لرستان  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  23058  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  23059  دانشگاه ياسوج بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 5 )نماتدشناسي(ريزكرم شناسي  -مهندسي كشاورزي  روزانه  23060  دانشگاه ياسوج
- 3 نوبت دوم  23061  دانشگاه ايالم بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 3 دومنوبت   23062  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23063  دانشگاه تبريز بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي  4 - 
 نوبت دوم  23064  )پاكدشت

- 6 نوبت دوم  23065  )دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23066  دانشگاه جيرفت بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23067  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 4 دومنوبت   23068  دانشگاه زابل بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  23069  دانشگاه زنجان بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 8 نوبت دوم  23070  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  23071  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23072  دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  23073  رشت -دانشگاه گيالن  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23074  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23075  دانشگاه ياسوج بيماري شناسي گياهي -كشاورزي مهندسي 
- 2 )نماتدشناسي(ريزكرم شناسي  -مهندسي كشاورزي  نوبت دوم  23076  دانشگاه ياسوج
- 6 پيام نور  23077  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 

6  - محور آموزش پيام نور  23078  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  بيماري شناسي گياهي -كشاورزي  مهندسي
- 20 غيرانتفاعي  23079  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23080  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23081  كاشمر -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23082  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 20 غيرانتفاعي  23083  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23084  دانشگاه زابل بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
- 5 خودگردان پرديس  23085  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23086  رشت -دانشگاه گيالن  بيماري شناسي گياهي -مهندسي كشاورزي 
 )1كد ضريب (محيط زيست  ـمهندسي منابع طبيعي  -  1317

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 -  
 روزانه  23087  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(تهران دانشگاه  ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  4 - 
 روزانه  23088  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  23089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  23090  دانشگاه صنعتي اصفهان ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 روزانه  23091  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -طبيعي مهندسي منابع  4 - 
 روزانه  23092  دانشگاه فردوسي مشهد ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
 روزانه  23093  سنندج -دانشگاه كردستان  ها و تنوع زيستي زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 ها و تنوع زيستي زيستگاه

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  23094  )در صومعه سرا

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  5  - فقط زن
 روزانه  23095  دانشگاه اردكان ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  5  - فقط مرد
 روزانه  23096  دانشگاه اردكان ارزيابي و امايش سرزمين



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 233 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (محيط زيست  ـمهندسي منابع طبيعي  -  1317  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 5 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23097  دانشگاه بيرجند ارزيابي و امايش سرزمين

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ارزيابي و امايش سرزمين
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  23098  )و علوم دريايي شهرستان نور

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23099  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ارزيابي و امايش سرزمين

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23100  دانشگاه صنعتي اصفهان ارزيابي و امايش سرزمين

 - 4 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23101  بهبهان -) ص(صنعتي خاتم االنبياءدانشگاه  ارزيابي و امايش سرزمين

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23102  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ارزيابي و امايش سرزمين

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ارزيابي و امايش سرزمين
تحصيل دانشكده منابع طبيعي محل (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  23103  )در صومعه سرا

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23104  دانشگاه مالير ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست بدون گرايش -مهندسي منابع طبيعي  محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  15  -
 روزانه  23105  دانشگاه يزد ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  10 - 
 ارزيابي و امايش سرزمين

 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 روزانه  23106  كرج

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23107  دانشگاه اراك ي محيط زيستها آلودگي

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23108  دانشگاه بيرجند ي محيط زيستها آلودگي

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ي محيط زيستها آلودگي
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه  23109  )و علوم دريايي شهرستان نور

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23110  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
 روزانه  23111  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ي محيط زيستها آلودگي

 - 10 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 روزانه  23113  دانشگاه صنعتي اصفهان ي محيط زيستها آلودگي

 - 4 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23114  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء زيستي محيط ها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  1 - 
 روزانه  23115  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ي محيط زيستها آلودگي

 - 2 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23116  دانشگاه كاشان ي محيط زيستها آلودگي

 - 8 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23117  سنندج -دانشگاه كردستان  ي محيط زيستها آلودگي

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ي محيط زيستها آلودگي
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه  23118  )در صومعه سرا

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23119  دانشگاه مالير ي محيط زيستها آلودگي

 - 10 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ي محيط زيستها آلودگي
 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 روزانه  23120  كرج

گرايش محيط زيست  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23121  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 2 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23122  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23123  دانشگاه صنعتي اصفهان و تنوع زيستي ها زيستگاه

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  1 - 
 نوبت دوم  23124  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 2 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23125  مشهددانشگاه فردوسي  ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 1 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ها و تنوع زيستي زيستگاه
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  23126  )در صومعه سرا

 5  - فقط زن
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23127  دانشگاه اردكان ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  5  - فقط مرد
 نوبت دوم  23128  دانشگاه اردكان ارزيابي و امايش سرزمين

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23129  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23130  دانشگاه صنعتي اصفهان ارزيابي و امايش سرزمين

 - 2 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23131  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء ارزيابي و امايش سرزمين

 - 2 
گرايش محيط زيست  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ارزيابي و امايش سرزمين

 - 1 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 ارزيابي و امايش سرزمين
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  23133  )در صومعه سرا

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23134  دانشگاه مالير ارزيابي و امايش سرزمين

محيط زيست بدون گرايش -مهندسي منابع طبيعي  -  8 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23135  دانشگاه يزد ارزيابي و امايش سرزمين

 - 7 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 امايش سرزمين ارزيابي و
 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 نوبت دوم  23136  كرج
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كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 234 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (محيط زيست  ـمهندسي منابع طبيعي  -  1317  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23137  دانشگاه اراك ي محيط زيستها آلودگي

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23138  دانشگاه بيرجند ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23139  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  زيستي محيط ها آلودگي

 - 3 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23140  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23141  اصفهاندانشگاه صنعتي  ي محيط زيستها آلودگي

 - 2 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23142  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  1 - 
 نوبت دوم  23143  دانشگاه كاشان ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  1 - 
 ي محيط زيستها آلودگي

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي (رشت  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم  23144  )در صومعه سرا

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23145  دانشگاه مالير ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
 ي محيط زيستها آلودگي

 -كده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست آموزش
 نوبت دوم  23146  كرج

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  6 - 
 پيام نور  23147  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ارزيابي و امايش سرزمين

 6  - محور آموزش
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 پيام نور  23148  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ارزيابي و امايش سرزمين

منابع  - پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست
 20  - )بدون گرايش(طبيعي 

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 
 غيرانتفاعي  23149  گرگان -بهاران غيرانتفاعي  مؤسسه ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 20 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 غيرانتفاعي  23150  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه ي محيط زيستها آلودگي

محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  20 - 
 غيرانتفاعي  23151  مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي  مؤسسه ي محيط زيستها آلودگي

 - 6 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

خودگردان پرديس  23152  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ها و تنوع زيستي زيستگاه

 - 10 
محيط زيست گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

خودگردان پرديس  23153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي محيط زيستها آلودگي
 )1كد ضريب (مهندسي مكانيك بيوسيستم  - 1319

  - 7 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23154  دانشگاه اروميه ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  6 - 
 روزانه  23155  دانشگاه ايالم ساخت

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23156  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  5 - 
 روزانه  23157  دانشگاه تبريز ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  5 - 
 ساخت

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  23158  )در اتوبان تهران كرج

 - 7 
طراحي و  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش

 ساخت
محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 

 روزانه  23159  )پاكدشت

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23160  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  6 - 
 روزانه  23161  دانشگاه جيرفت ساخت

 - 8 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23162  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  10 - 
 روزانه  23163  دانشگاه شهركرد ساخت

 - 7 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23164  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  5 - 
 روزانه  23165  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ساخت

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23166  دانشگاه شيراز ساخت

 - 7 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23167  دانشگاه صنعتي اصفهان ساخت

 - 12 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 ساخت
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  23168  اهواز

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23169  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ساخت

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23170  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ساخت

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 روزانه  23171  دانشگاه فردوسي مشهد ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  10 - 
 روزانه  23172  سنندج -دانشگاه كردستان  ساخت

 - 5 
گرايش طراحي و مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 روزانه  23173  آباد خرم - دانشگاه لرستان  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  7 - 
 روزانه  23174  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ساخت

 - 3 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 روزانه  23175  دانشگاه تبريز تجديدپذير



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 235 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (مكانيك بيوسيستم مهندسي  - 1319  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 5 - 
 تجديدپذير

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  23176  )در اتوبان تهران كرج

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 6 - 
 روزانه  23177  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  تجديدپذير

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 4 - 
 تجديدپذير

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 روزانه  23178  )پاكدشت

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 3 - 
 روزانه  23179  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تجديدپذير

 - 4 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 روزانه  23180  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تجديدپذير

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 1 - 
 روزانه  23181  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تجديدپذير

 - 4 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 روزانه  23182  دانشگاه فردوسي مشهد تجديدپذير

 - 6 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 روزانه  23183  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تجديدپذير

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  7 - 
 روزانه  23184  دانشگاه اروميه برداشت

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23185  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  7 - 
 روزانه  23186  دانشگاه تبريز برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فنّاوري پس از  5 - 
 برداشت

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  23187  )در اتوبان تهران كرج

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  6 - 
 روزانه  23188  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فنّاوري پس از  5 - 
 برداشت

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 روزانه  23189  )پاكدشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  4 - 
 روزانه  23190  كرمانشاه -دانشگاه رازي  برداشت

 - 10 
پس از مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 روزانه  23191  دانشگاه شهركرد برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  3 - 
 روزانه  23192  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  برداشت

 - 5 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23193  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  برداشت

بيوسيستم گرايش فناوري پس از مهندسي مكانيك  4 - 
 روزانه  23194  دانشگاه شيراز برداشت

 - 7 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23195  دانشگاه صنعتي اصفهان برداشت

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23196  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  1 - 
 روزانه  23197  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برداشت

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23198  دانشگاه فردوسي مشهد برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  6 - 
 روزانه  23199  سنندج -دانشگاه كردستان  برداشت

 - 5 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 روزانه  23200  آباد خرم - دانشگاه لرستان  برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  7 - 
 روزانه  23201  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  برداشت

 - 5 
مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و مهندسي 
 نوبت دوم  23202  دانشگاه ايالم ساخت

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23203  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  4 - 
 نوبت دوم  23204  دانشگاه تبريز ساخت

بيوسيستم گرايش طراحي و مهندسي مكانيك  7 - 
 ساخت

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  23205  )پاكدشت

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23206  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  ساخت

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23207  دانشگاه جيرفت ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  2 - 
 نوبت دوم  23208  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ساخت

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23209  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و  2 - 
 نوبت دوم  23210  دانشگاه صنعتي اصفهان ساخت

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23211  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ساخت

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و 

 نوبت دوم  23212  دانشگاه فردوسي مشهد ساخت

گرايش طراحي و مهندسي مكانيك بيوسيستم  5 - 
 نوبت دوم  23213  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ساخت

 - 2 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 نوبت دوم  23214  دانشگاه تبريز تجديدپذير

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 6 - 
 نوبت دوم  23215  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  تجديدپذير



 كشاورزيگروه اي تحصيل ه جدول كد محل              1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

كشاورزيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 236 جدول شماره 4  

 

 )1كد ضريب (مهندسي مكانيك بيوسيستم  - 1319  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 4 - 
 تجديدپذير

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  23216  )پاكدشت

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي 1 - 
 نوبت دوم  23217  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تجديدپذير

 - 1 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 نوبت دوم  23218  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تجديدپذير

 - 2 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 نوبت دوم  23219  دانشگاه فردوسي مشهد تجديدپذير

 - 3 
هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي

 نوبت دوم  23220  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تجديدپذير

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23221  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  4 - 
 نوبت دوم  23222  دانشگاه تبريز برداشت

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23223  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  برداشت

 - 5 
مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  مهندسي
 برداشت

محل تحصيل دانشكده ابوريحان در (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم  23224  )پاكدشت

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23225  كرمانشاه -دانشگاه رازي  برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  1 - 
 نوبت دوم  23226  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  برداشت

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23227  دانشگاه صنعتي اصفهان برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  1 - 
 نوبت دوم  23228  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برداشت

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23229  دانشگاه فردوسي مشهد برداشت

 - 5 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از 

 نوبت دوم  23230  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  برداشت

طراحي و مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  23231  دانشگاه شيراز ساخت

 )1كد ضريب (بيابان  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1321
بدون مهندسي منابع طبيعي ـ مديريت مناطق بياباني 

 4  -  گرايش
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23232  )كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تهران  گرايش ابياري

 15  - پذيرش با عنوان مديريت مناطق بياباني
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23233  دانشگاه شيراز گرايش ابياري

مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 11  - بدون گرايش

مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 روزانه  23234  دانشگاه يزد گرايش ابياري

 - 4 
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 روزانه  23235  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش خاك شناسي

 - 5 
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23236  دانشگاه شهركرد گرايش مرتع و ابخيزداري

 4  - بيابانيپذيرش با عنوان مديريت مناطق 
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23237  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرايش مرتع و ابخيزداري

بدون مهندسي منابع طبيعي ـ مديريت مناطق بياباني 
 4  -  گرايش

مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 نوبت دوم  23238  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(تهران دانشگاه  گرايش ابياري

مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 5  - بدون گرايش

مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 نوبت دوم  23239  دانشگاه يزد گرايش ابياري

 - 2 
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 
 نوبت دوم  23240  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش خاك شناسي

 2  - پذيرش با عنوان مديريت مناطق بياباني
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23241  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرايش مرتع و ابخيزداري

 - 2 
مديريت مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي 

خودگردان پرديس  23242  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيگرايش خاك 
 )2كد ضريب (بيابان  ـمجموعه مهندسي منابع طبيعي  -  1321

  - 3 
همزيستي با بيابان گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 روزانه  23243  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  محيط زيست و منابع طبيعي

 - 3 
همزيستي با بيابان گرايش  -طبيعي مهندسي منابع 

 روزانه  23244  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  توسعه و عمران مناطق بياباني

همزيستي با بيابان گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  3 - 
 نوبت دوم  23245  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  محيط زيست و منابع طبيعي

 - 3 
همزيستي با بيابان گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 نوبت دوم  23246  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  توسعه و عمران مناطق بياباني

 )1كد ضريب (مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  -  1322

  - 8 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 روزانه  23247  ايالم دانشگاه ها تحليل سامانه

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و  4 - 
 روزانه  23248  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها تحليل سامانه

 - 8 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 روزانه  23249  دانشگاه شهركرد ها تحليل سامانه

 - 4 
مديريت و مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 روزانه  23250  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ها تحليل سامانه

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و  10 - 
 روزانه  23251 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين  ها تحليل سامانه

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 روزانه  23252  دانشگاه فردوسي مشهد ها سامانهتحليل 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و  5 - 
 روزانه  23253  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ها تحليل سامانه
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 )1كد ضريب (مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  -  1322  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 روزانه  23254  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي
- 3 روزانه  23255  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي
- 6 روزانه  23256  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژيمهندسي 
- 4 روزانه  23257  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي
- 10 روزانه  23258 مالثاني اهواز -رامين  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و  3 - 
 روزانه  23259  دانشگاه تبريز مديريت پسماند

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و  4 - 
 روزانه  23260  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت پسماند

كشاورزي گرايش بازيافت و مهندسي مكانيزاسيون  4 - 
 روزانه  23261  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت پسماند

 - 7 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 نوبت دوم  23262  دانشگاه ايالم ها تحليل سامانه

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 نوبت دوم  23263  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها تحليل سامانه

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 نوبت دوم  23264  دانشگاه فردوسي مشهد ها تحليل سامانه

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 نوبت دوم  23265  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ها تحليل سامانه

- 2 نوبت دوم  23266  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش انرژيمهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23267  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي
- 6 نوبت دوم  23268  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و مهندسي  2 - 
 نوبت دوم  23269  دانشگاه تبريز مديريت پسماند

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 نوبت دوم  23270  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت پسماند

- 6 پيام نور  23271  مركز تبريز -شرقي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي
6  - محور آموزش پيام نور  23272  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي

 )1كد ضريب (بيابان زدايي  ـمهندسي منابع طبيعي  -  1323

  - 15 روزانه  23273  اردكاندانشگاه  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 روزانه  23274  دانشگاه ايالم بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 روزانه  23275  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 12 روزانه  23276  دانشگاه زابل بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 9 روزانه  23277  دانشگاه سمنان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 روزانه  23278  دانشگاه صنعتي اصفهان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 8 روزانه  23279  دانشگاه كاشان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 7 روزانه  23280  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 روزانه  23281  عالي سراوان آموزشمجتمع  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 نوبت دوم  23282  دانشگاه اردكان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 6 نوبت دوم  23283  دانشگاه ايالم بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 4 نوبت دوم  23284  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 5 نوبت دوم  23285  دانشگاه زابل بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  23286  دانشگاه سمنان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  23287  دانشگاه صنعتي اصفهان بيابان زدايي -طبيعي مهندسي منابع 
- 4 نوبت دوم  23288  دانشگاه كاشان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 3 نوبت دوم  23289  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
- 10 نوبت دوم  23290  عالي سراوان آموزشمجتمع  بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23291  دانشگاه زابل بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23292  دانشگاه سمنان بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 

 بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي  7 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  23293  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 )1كد ضريب (بيوتكنولوژي كشاورزي  ـمهندسي كشاورزي  - 1324

8  -  فقط زن روزانه  23294  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
2  - فقط مرد روزانه  23295  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

- 10 روزانه  23296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  23297  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23298  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23299 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  8 - 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  23300  )در اتوبان تهران كرج

- 4 روزانه  23301  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23302  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23303  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي -كشاورزي مهندسي 
- 6 روزانه  23304  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  23305  تهران - دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  23306  دانشگاه شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 10 روزانه  23307  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23308  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 8 روزانه  23309  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كشاورزيبيوتكنولوژي  -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23310  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23311  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  14 - 
مالثاني  -علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين دانشگاه 

 روزانه  23312  اهواز

- 12 روزانه  23313  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
4  - پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي در كشاورزي روزانه  23314  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
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 )1كد ضريب (بيوتكنولوژي كشاورزي  ـمهندسي كشاورزي  - 1324  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 روزانه  23315  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 9 روزانه  23316  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 12 روزانه  23317  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 11 روزانه  23318  رشت -گيالن دانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 روزانه  23319  آباد خرم - دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 7 روزانه  23320  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 روزانه  23321  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

بيوتكنولوژي -پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي
 روزانه  23322  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي  10  - كشاورزي

- 15 روزانه  23323  دانشكده كشاورزي شيروان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23324  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23325  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23326  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23327 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23328  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23329  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23330  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  23331  تهران - دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23332  دانشگاه شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 5 نوبت دوم  23333  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23334  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 1 نوبت دوم  23335  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 4 نوبت دوم  23336  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23337  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 3 نوبت دوم  23338  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 2 نوبت دوم  23339  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 10 پيام نور  23340  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

10  - محور آموزش پيام نور  23341  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 پيام نور  23342  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

6  - محور آموزش پيام نور  23343  مركز كرج - البرز استان نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
6  - محور آموزش پيام نور  23344  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

- 6 پيام نور  23345  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
6  - خودگردان دانشگاه تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان پرديس  23346  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23347  دانشگاه تربيت مدرس بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
- 6 خودگردان پرديس  23348  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كشاورزيبيوتكنولوژي  -مهندسي كشاورزي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23349  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23350  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  23351  آباد خرم - دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

 )1كد ضريب (توسعه روستايي  ـمجموعه مهندسي كشاورزي  - 1325

  - 4 توسعه روستايي روزانه  23352  دانشگاه ايالم
- 5 توسعه روستايي روزانه  23353  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 توسعه روستايي روزانه  23354  دانشگاه بيرجند
- 5 توسعه روستايي روزانه  23355  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 7 توسعه روستايي روزانه  23356  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 روستاييتوسعه  مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين  روزانه  23357
- 14 توسعه روستايي روزانه  23358  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 توسعه روستايي روزانه  23359  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 9 توسعه روستايي روزانه  23360  دانشگاه ياسوج
- 4 روزانه  23361  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه كشاورزيتوسعه 
- 8 روزانه  23362  دانشگاه زنجان توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 8 روزانه  23363  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 3 توسعه روستايي نوبت دوم  23364  دانشگاه ايالم
- 2 روستايي توسعه نوبت دوم  23365  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 توسعه روستايي نوبت دوم  23366  دانشگاه بيرجند
- 5 توسعه روستايي نوبت دوم  23367  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 2 توسعه روستايي نوبت دوم  23368  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 روستاييتوسعه  نوبت دوم  23369  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 توسعه روستايي نوبت دوم  23370  دانشگاه ياسوج
- 2 نوبت دوم  23371  دانشگاه تبريز توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 1 نوبت دوم  23372  دانشگاه زنجان توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 5 نوبت دوم  23373  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه كشاورزيتوسعه روستايي گرايش 
- 2 نوبت دوم  23374  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 6 پيام نور  23375  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي

6  - محور آموزش پيام نور  23376  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه  توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
- 20 توسعه روستايي غيرانتفاعي  23377  همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 2 توسعه روستايي خودگردان پرديس  23378  دانشگاه ياسوج

 )1كد ضريب (هاي هرز  شناسايي و مبارزه با علف ـمهندسي كشاورزي  -  1326

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  2 -  
 روزانه  23379  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  10 - 
 روزانه  23380  دانشگاه بيرجند هرز

هاي  مبارزه با علفشناسايي و  -مهندسي كشاورزي  7 - 
 روزانه  23381  دانشگاه تبريز هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  5 - 
 هرز

محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه  23382  )در اتوبان تهران كرج
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 )1 كد ضريب(هاي هرز  شناسايي و مبارزه با علف ـمهندسي كشاورزي  -  1326  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 3 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23383  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  هرز

 - 3 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23384  دانشگاه شيراز هرز

 - 9 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 هرز
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 روزانه  23385  اهواز

 - 5 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23386  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هرز

 - 4 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23387  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هرز

 - 3 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23388  دانشگاه فردوسي مشهد هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  8 - 
 روزانه  23389  دانشگاه گنبد هرز

 - 4 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23390  رشت -دانشگاه گيالن  هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  6 - 
 روزانه  23391  آباد خرم - دانشگاه لرستان  هرز

 - 6 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  23392  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هرز

 - 2 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 روزانه  22059  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر هرز

 - 1 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  23393  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هرز

 - 4 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  23394  دانشگاه بيرجند هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  5 - 
 نوبت دوم  23395  دانشگاه تبريز هرز

 - 3 
هاي  علفشناسايي و مبارزه با  -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  23396  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران  هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم  23397  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هرز

 - 2 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  23398  مشهددانشگاه فردوسي  هرز

 - 1 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  23399  رشت -دانشگاه گيالن  هرز

هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم  23400  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هرز

 - 2 
هاي  شناسايي و مبارزه با علف -مهندسي كشاورزي 

 نوبت دوم  22079  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر هرز

 )1كد ضريب (مديريت كشاورزي  -  1327

  - 4 مديريت كشاورزي روزانه  23401  دانشگاه تبريز
- 4 مديريت كشاورزي روزانه  23402  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 7 مديريت كشاورزي روزانه  23403  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
- 2 مديريت كشاورزي نوبت دوم  23404  دانشگاه تبريز
- 4 مديريت كشاورزي نوبت دوم  23405  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت كشاورزي نوبت دوم  23406  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 )1كد ضريب (سبز مجموعه مهندسي فضاي  - 1328

  - 4 مهندسي فضاي سبز روزانه  23407  دانشگاه تبريز
- 4 مهندسي فضاي سبز روزانه  23408  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج(دانشگاه تهران 
- 3 مهندسي فضاي سبز نوبت دوم  23409  دانشگاه تبريز
- 4 مهندسي فضاي سبز نوبت دوم  23410  )كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران 
- 20 مهندسي فضاي سبز غيرانتفاعي  23411  محالت - مهرگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  23412  ساري -سنا غيرانتفاعي  مؤسسه مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي درمنظر

  

   



 هـــنرگروه اي تحصيل ه جدول كد محل                1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

هـــنرگروه اي ه كدرشته محلجدول  صفحه 240 جدول شماره 5  

 

  هـــــنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -5جدول شماره 
 )1كد ضريب (و مديريت شهري  اي منطقهشهري ريزي  برنامهمجموعه  - 1350

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 14 شهريريزي  برنامه روزانه  23413  دانشگاه اروميه
- 9 شهريريزي  برنامه روزانه  23414  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 شهريريزي  برنامه روزانه  23415  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 شهريريزي  برنامه روزانه  23416  دانشگاه تهران
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه  23417  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه  23418  دانشگاه شيراز
- 8 شهريريزي  برنامه روزانه  23419  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 شهريريزي  برنامه روزانه  23420  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرش با عنوان مهندسي شهرسازي گرايش 
 روزانه  23421  سنندج -دانشگاه كردستان  شهريريزي  برنامه 9  - اي منطقهشهري و ريزي  برنامه

- 9 شهريريزي  برنامه روزانه  23422  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 7 شهريريزي  برنامه روزانه  23423  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه  23424  دانشگاه هنر اصفهان
- 5 شهريريزي  برنامه روزانه  23425  دانشگاه يزد
- 6 اي منطقهريزي  برنامه روزانه  23426  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 اي منطقهريزي  برنامه روزانه  23427  دانشگاه تهران
- 10 اي منطقهريزي  برنامه روزانه  23428  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
- 6 اي منطقهريزي  برنامه روزانه  23429  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 12 اي منطقهريزي  برنامه روزانه  23430  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 مديريت شهري روزانه  23431  دانشگاه تهران
- 4 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23432  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه 
- 5 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23433  دانشگاه تهران
- 8 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23434  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23435  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23436  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23437  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 2 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23438  دانشگاه هنر اصفهان
- 3 شهريريزي  برنامه نوبت دوم  23439  دانشگاه يزد
- 5 اي منطقهريزي  برنامه نوبت دوم  23440  تهران دانشگاه
- 1 اي منطقهريزي  برنامه نوبت دوم  23441  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 اي منطقهريزي  برنامه نوبت دوم  23442  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 مديريت شهري نوبت دوم  23443  دانشگاه تهران
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي  23444  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي  23445  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي  23446  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي  23447  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي  23448  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي  23449  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي  23450  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه

 شهريريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23451  )كرج

 شهريريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23452  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهريريزي  برنامه خودگردان پرديس  23453  دانشگاه شيراز
-  8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهريريزي  برنامه خودگردان پرديس  23454  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پذيرش با عنوان مهندسي شهرسازي گرايش 
خودگردان پرديس  23455  سنندج -دانشگاه كردستان  شهريريزي  برنامه 9  - اي منطقهشهري و ريزي  برنامه

 شهريريزي  برنامه 7 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23456  )دانشگاه در كرج
- 5 شهريريزي  برنامه خودگردان پرديس  23457  دانشگاه يزد

 اي منطقهريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23458  )كيش
20  - فقط زن -محور  آموزش شهريريزي  برنامه مجازي غيرانتفاعي  23459  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - فقط مرد -محور  آموزش شهريريزي  برنامه مجازي غيرانتفاعي  23460  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور آموزش شهريريزي  برنامه مجازي غيرانتفاعي  23461  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مديريت شهري مجازي غيرانتفاعي  23462  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه

 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

  - 7 طراحي شهري روزانه  23463  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 طراحي شهري روزانه  23464  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 2 طراحي شهري روزانه  23465  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  23466  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 2  - و پرورش آموزش

- 6 طراحي شهري روزانه  23467  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 طراحي شهري روزانه  23468  دانشگاه تهران
- 12 طراحي شهري روزانه  23469  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 طراحي شهري روزانه  23470  دانشگاه شيراز
- 15 طراحي شهري روزانه  23471  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 12 طراحي شهري روزانه  23472  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 7 طراحي شهري روزانه  23473  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 6 طراحي شهري روزانه  23474  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 طراحي شهري روزانه  23475  دانشگاه هنر اصفهان
- 5 طراحي شهري روزانه  23476  دانشگاه يزد
- 4 طراحي شهري نوبت دوم  23477  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
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 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 4 طراحي شهري نوبت دوم  23478  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 طراحي شهري نوبت دوم  23479  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 طراحي شهري نوبت دوم  23480  دانشگاه تهران
- 2 طراحي شهري دومنوبت   23481  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 3 طراحي شهري نوبت دوم  23482  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 2 طراحي شهري نوبت دوم  23483  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 2 طراحي شهري نوبت دوم  23484  دانشگاه هنر اصفهان
- 3 طراحي شهري نوبت دوم  23485  دانشگاه يزد

10  - محور آموزش طراحي شهري پيام نور  23486  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 طراحي شهري پيام نور  23487  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي  23488  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي  23489  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي  23490  رامسر -كسري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي  23491  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه

 طراحي شهري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23492  )كرج

 شهريطراحي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23493  )كيش
- 12 طراحي شهري خودگردان پرديس  23494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي شهري خودگردان پرديس  23495  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 طراحي شهري 7 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23496  )دانشگاه در كرج
- 5 طراحي شهري خودگردان پرديس  23497  دانشگاه يزد

20  - فقط مرد -محور  آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي  23498  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - فقط زن -محور  آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي  23499  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور  آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي  24049  تهران -طوبي  غيرانتفاعي مجازي نوردانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 3 مهندسي معماري روزانه  23500  همدان -سينا دانشگاه بوعلي 
- 8 مهندسي معماري روزانه  23501  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مهندسي معماري روزانه  23502  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  23503  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه مهندسي معماري 5  - و پرورش آموزش

6  - پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فني مهندسي معماري روزانه  23504  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 مهندسي معماري روزانه  23505  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 9 مهندسي معماري روزانه  23506  دانشگاه تهران
- 7 مهندسي معماري روزانه  23507  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 مهندسي معماري روزانه  23508  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 19 مهندسي معماري روزانه  23509  دانشگاه زنجان
- 8 مهندسي معماري روزانه  23510  دانشگاه شاهرود
- 8 مهندسي معماري روزانه  23511  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 مهندسي معماري روزانه  23512  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مهندسي معماري روزانه  23513  دانشگاه شيراز
- 25 مهندسي معماري روزانه  23514  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 روزانه  23515  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  معماري مهندسي 7  - فناوري

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فضاهاي 
 روزانه  23516  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 7  - بهداشتي درماني

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فضاهاي 
 روزانه  23517  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 7  - ي و فرهنگيآموزش

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 روزانه  23518  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 8  - مسكن

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 روزانه  23519  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 8  - پايدار

- 5 مهندسي معماري روزانه  23520  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 مهندسي معماري روزانه  23521  دانشگاه كاشان

13  - پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري مهندسي معماري روزانه  23522  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 مهندسي معماري روزانه  23523  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 10 مهندسي معماري روزانه  23524  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 مهندسي معماري روزانه  23525  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 10 مهندسي معماري روزانه  23526  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 مهندسي معماري روزانه  23527  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 8 مهندسي معماري روزانه  23528  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 13 مهندسي معماري روزانه  23529  دانشگاه هنر اصفهان
- 25 مهندسي معماري روزانه  23530  دانشگاه يزد
- 2 مهندسي معماري نوبت دوم  23531  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 مهندسي معماري نوبت دوم  23532  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 مهندسي معماري نوبت دوم  23533  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 9 مهندسي معماري نوبت دوم  23534  دانشگاه تهران
- 3 مهندسي معماري نوبت دوم  23535  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 مهندسي معماري نوبت دوم  23536  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 مهندسي معماري نوبت دوم  23537  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 1 مهندسي معماري نوبت دوم  23538  دانشگاه زنجان
- 4 مهندسي معماري نوبت دوم  23539  دانشگاه شاهرود
- 4 مهندسي معماري نوبت دوم  23540  كرمان - باهنر  دانشگاه شهيد
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 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 نوبت دوم  23541  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 2  - پايدار

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 نوبت دوم  23542  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 2  - مسكن

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فضاهاي 
 نوبت دوم  23543  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 2  - ي و فرهنگيآموزش

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فضاهاي 
 نوبت دوم  23544  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 2  - بهداشتي و درماني

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
 نوبت دوم  23545  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي معماري 2  - فناوري

- 3 مهندسي معماري نوبت دوم  23546  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 مهندسي معماري نوبت دوم  23547  دانشگاه كاشان
- 4 مهندسي معماري نوبت دوم  23548  گرگان -دانشگاه گلستان 

10 - مهندسي معماري نوبت دوم  23549  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 مهندسي معماري نوبت دوم  23550  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 مهندسي معماري نوبت دوم  23551  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 مهندسي معماري نوبت دوم  23552  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 3 مهندسي معماري نوبت دوم  23553  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 2 مهندسي معماري نوبت دوم  23554  دانشگاه هنر اصفهان
- 12 مهندسي معماري نوبت دوم  23555  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور  23556  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
10  - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور  23557  تهران شرق -تهران استان نور  پيامدانشگاه 

- 10 مهندسي معماري پيام نور  23558  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 10 مهندسي معماري پيام نور  23559  مركز بندر عباس -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور  23560  مركز بندر عباس -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور  23561  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور  23562  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23563  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23564  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23565  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23566  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23567  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23568  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23569  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23570  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23571  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23572  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23573  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23574  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23575  قروه -ايرانمهر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23576  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23577  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23578  المرد -تابناك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23579  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23580  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23581  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23582  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23583  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23584  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن مهندسي معماري غيرانتفاعي  23585  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23586  زنجان -روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23587  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23588  ساري - ساريان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23589  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23590  تبريز -سراج غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23591  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23592  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23593  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23594  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23595  رفسنجان - عالمه جعفري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23596  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23597  كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري مهندسي غيرانتفاعي  23598  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23599  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23600  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23601  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23602  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي  23603  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

 -پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش فني 
خودگردان پرديس  23604  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 مهندسي معماري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23605  )كرج

 مهندسي معماري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23606  )كيش
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري خودگردان پرديس  23607  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
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 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 12 مهندسي معماري خودگردان پرديس  23608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري خودگردان پرديس  23609  دانشگاه شيراز
پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 

خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس -فناوري  خودگردان پرديس  23610  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 7  -
پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - مسكن  خودگردان پرديس  23611  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 8  -
عنوان مهندسي معماري گرايش معماري پذيرش با 

خودگردان پرديس  23612  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -پايدار 
- 10 مهندسي معماري خودگردان پرديس  23613  دانشگاه كاشان

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري خودگردان پرديس  23614  رشت -دانشگاه گيالن 

 مهندسي معماري 7 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23615  )دانشگاه در كرج
- 25 مهندسي معماري خودگردان پرديس  23616  دانشگاه يزد

 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 8 معماري منظرمهندسي  روزانه  23617  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 معماري منظرمهندسي  روزانه  23618  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 معماري منظرمهندسي  روزانه  23619  دانشگاه تهران

6  - فقط زن معماري منظرمهندسي  روزانه  23620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
6  - فقط مرد معماري منظرمهندسي  روزانه  23621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 4 معماري منظرمهندسي  نوبت دوم  23622  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 معماري منظرمهندسي  نوبت دوم  23623  دانشگاه تهران
- 20 معماري منظرمهندسي  غيرانتفاعي  23624  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري منظرمهندسي  غيرانتفاعي  23625  بابل -طبري غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري منظرمهندسي  غيرانتفاعي  23626  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه معماري منظرمهندسي  خودگردان پرديس  23627  دانشگاه تربيت مدرس
- 12 معماري منظرمهندسي  خودگردان پرديس  23628  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )3كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 8 مهندسي معماري اسالمي روزانه  23629  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 3 مهندسي معماري اسالمي نوبت دوم  23630  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي  23631  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط زن مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي  24034  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي  23632  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

 )4كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 6 مطالعات معماري ايران روزانه  23633  دانشگاه تهران
- 10 مطالعات معماري ايران روزانه  23634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 13 مطالعات معماري ايران روزانه  23635  دانشگاه هنر اصفهان
- 6 مطالعات معماري ايران نوبت دوم  23636  دانشگاه تهران
- 2 مطالعات معماري ايران نوبت دوم  23637  دانشگاه هنر اصفهان
- 20 مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي  23638  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي  مؤسسه

20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي  23639  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي  مؤسسه
 )5كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 10 بازسازي پس از سانحه روزانه  23640  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )6كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 6 معماري داخلي روزانه  23641  دانشگاه تهران
- 7 معماري داخلي روزانه  23642  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 6 معماري داخلي نوبت دوم  23643  دانشگاه تهران
- 3 معماري داخلي نوبت دوم  23644  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23645  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23646  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23647  مشهد -خاوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23648  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23649  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي  23650  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه

 معماري داخلي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23651  )كيش

 معماري داخلي 7 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23652  )دانشگاه در كرج
 )1كد ضريب (هاي تاريخي  مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

  - 8 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه  23653  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 - 4 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه  23654  دانشگاه تهران

 - 10 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه  23655  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه  23656  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرش با عنوان مرمت و احياي ابنيه و بافتهاي 
 6  - اين رشته فاقد گرايش است -تاريخي 

تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 
 حفاظت و مرمت ميراث معماري

 روزانه  23657  تهران -دانشگاه هنر 

 - 8 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه  23658  دانشگاه هنر اصفهان

 - 4 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه  23659  دانشگاه تهران

 - 6 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه  23660  تهران - و صنعت ايران  دانشگاه علم
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 )1كد ضريب (هاي تاريخي  مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 8 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه  23661  دانشگاه هنر اصفهان

 - 4 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم  23662  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 - 4 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم  23663  دانشگاه تهران

 - 2 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم  23664  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرش با عنوان مرمت و احياي ابنيه و بافتهاي 
 2  - فاقد گرايش استاين رشته  -تاريخي 

تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 
 حفاظت و مرمت ميراث معماري

 نوبت دوم  23665  تهران -دانشگاه هنر 

 - 2 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم  23666  دانشگاه هنر اصفهان

 - 4 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم  23667  دانشگاه تهران

 - 2 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم  23668  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
تاريخي گرايش  هاي بافتمرمت و احياي ابينه و 

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم  23669  دانشگاه هنر اصفهان

 )1كد ضريب (نمايش عروسكي  - 1356

  - 6 نمايش عروسكي روزانه  23670  دانشگاه تهران
- 6 نمايش عروسكي نوبت دوم  23671  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
8  -  عنوان كارگرداني نمايشپذيرش با  كارگرداني روزانه  23672  دانشگاه تربيت مدرس

- 6 كارگرداني روزانه  23673  دانشگاه تهران
- 8 كارگرداني روزانه  23674  تهران -دانشگاه هنر 
- 6 كارگرداني نوبت دوم  23675  دانشگاه تهران
- 4 كارگرداني نوبت دوم  23676  تهران -دانشگاه هنر 

20  - پذيرش با عنوان كارگرداني نمايش كارگرداني غيرانتفاعي  23677  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

 كارگرداني 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23678  )دانشگاه در كرج
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

  - 7 سينما روزانه  23679  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 سينما روزانه  23680  دانشگاه تهران
- 8 سينما روزانه  23681  تهران -دانشگاه هنر 
- 5 سينما نوبت دوم  23682  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 سينما نوبت دوم  23683  دانشگاه تهران
- 4 سينما نوبت دوم  23684  تهران -دانشگاه هنر 
- 20 سينما غيرانتفاعي  23685  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

 سينما 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23686  )دانشگاه در كرج
 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

15  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  توليدسيما روزانه  23687  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  توليدسيما نوبت دوم  23688  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

  - 10 ادبيات نمايشي روزانه  23689  تربيت مدرسدانشگاه 
- 6 ادبيات نمايشي روزانه  23690  دانشگاه تهران
- 8 ادبيات نمايشي روزانه  23691  تهران -دانشگاه هنر 

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي روزانه  23692  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
- 6 نمايشيادبيات  نوبت دوم  23693  دانشگاه تهران
- 4 ادبيات نمايشي نوبت دوم  23694  تهران -دانشگاه هنر 

8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي نوبت دوم  23695  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
- 20 ادبيات نمايشي غيرانتفاعي  23696  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي غيرانتفاعي  23697  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي  مؤسسه

 ادبيات نمايشي 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23698  )دانشگاه در كرج
 )5كد ضريب (هنرهاي نمايشي و سينما مجموعه  - 1357

  - 8 بازيگري روزانه  23699  دانشگاه تربيت مدرس
- 8 بازيگري روزانه  23700  تهران -دانشگاه هنر 
- 4 بازيگري نوبت دوم  23701  تهران -دانشگاه هنر 

 بازيگري 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23702  )دانشگاه در كرج
 )6كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

20  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهيه كنندگي روزانه  23703  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهيه كنندگي نوبت دوم  23704  ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

 )7كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
 -گرايش تهيه كنندگي -پذيرش با عنوان راديو 

 روزانه  23705  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو 20  -  شرايط در انتهاي دفترچه

 - گرايش نويسندگي  -پذيرش با عنوان راديو 
 روزانه  23706  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو 20  - دفترچهشرايط در انتهاي 

شرايط -گرايش نويسندگي -پذيرش با عنوان راديو 
 نوبت دوم  23707  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو 10  - فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 -گرايش تهيه كنندگي -پذيرش با عنوان راديو 
 نوبت دوم  23708  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 تحصيليدوره   تحصيل

  اول  دوم
  - 7 )انيميشن(تصوير متحرك  روزانه  23709  دانشگاه تربيت مدرس

- 7 )انيميشن(تصوير متحرك  روزانه  23710  تهران -دانشگاه هنر 
- 5 )انيميشن(تصوير متحرك  نوبت دوم  23711  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 )انيميشن(تصوير متحرك  نوبت دوم  23712  تهران -دانشگاه هنر 
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي  23713  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي  23714  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه

 )انيميشن(تصوير متحرك  7 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23715  )در كرج دانشگاه
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

-  10  فقط زن ارتباط تصويري روزانه  23716  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 2 ارتباط تصويري روزانه  23717  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  23718  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 3  - و پرورش آموزش

- 6 ارتباط تصويري روزانه  23719  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 ارتباط تصويري روزانه  23720  دانشگاه تهران
- 5 ارتباط تصويري روزانه  23721  سمناندانشگاه 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه ارتباط تصويري روزانه  23722  تهران - دانشگاه شاهد 
- 6 ارتباط تصويري روزانه  23723  تهران -دانشگاه هنر 

-  5 فقط زن ارتباط تصويري نوبت دوم  23724  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 ارتباط تصويري نوبت دوم  23725  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 6 ارتباط تصويري نوبت دوم  23726  دانشگاه تهران
- 3 ارتباط تصويري نوبت دوم  23727  دانشگاه سمنان

4  - شرايط در انتهاي دفترچه ارتباط تصويري نوبت دوم  23728  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 ارتباط تصويري نوبت دوم  23729  تهران -هنر  دانشگاه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23730  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23731  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 ارتباط تصويري 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23732  )اردكان

- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23733  شيراز -ارم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23734  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23735  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23736  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23737  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23738  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي  23739  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ارتباط تصويري خودگردان پرديس  23740  دانشگاه تربيت مدرس

 ارتباط تصويري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23741  )كرج

 ارتباط تصويري 15 - 
خودگردان در جزيره محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23742  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ارتباط تصويري خودگردان پرديس  23743  دانشگاه سمنان

 ارتباط تصويري 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23744  )دانشگاه در كرج
 )3كد ضريب (تصويري و طراحي مجموعه هنرهاي  - 1358

  - 6 تصويرسازي روزانه  23745  دانشگاه تهران
4  - شرايط در انتهاي دفترچه تصويرسازي روزانه  23746  تهران - دانشگاه شاهد 

- 12 تصويرسازي روزانه  23747  دانشگاه نيشابور
- 6 تصويرسازي روزانه  23748  تهران -دانشگاه هنر 
- 6 تصويرسازي نوبت دوم  23749  دانشگاه تهران

4  - شرايط در انتهاي دفترچه تصويرسازي نوبت دوم  23750  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 تصويرسازي نوبت دوم  23751  تهران -دانشگاه هنر 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي  23752  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي  23753  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي  23754  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي  23755  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه

 تصويرسازي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23756  )كيش

 تصويرسازي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23757  )دانشگاه در كرج
 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

-  17  فقط زن نقاشي روزانه  23758  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 نقاشي روزانه  23759  تربيت مدرسدانشگاه 
- 6 نقاشي روزانه  23760  دانشگاه تهران

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نقاشي روزانه  23761  تهران - دانشگاه شاهد 
- 6 نقاشي روزانه  23762  تهران -دانشگاه هنر 
- 13 نقاشي روزانه  23763  دانشگاه هنر اصفهان
- 12 نقاشي روزانه  23764  دانشگاه يزد

-  8 فقط زن نقاشي نوبت دوم  23765  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 نقاشي نوبت دوم  23766  دانشگاه تهران

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نقاشي نوبت دوم  23767  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 نقاشي نوبت دوم  23768  تهران -دانشگاه هنر 
- 2 نقاشي نوبت دوم  23769  دانشگاه هنر اصفهان
- 6 نقاشي نوبت دوم  23770  دانشگاه يزد
- 20 نقاشي غيرانتفاعي  23771  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
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  )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 20 نقاشي غيرانتفاعي  23772  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي  23773  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 نقاشي غيرانتفاعي  23774  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه

 نقاشي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23775  )كيش

 نقاشي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23776  )دانشگاه در كرج
 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

  - 6 عكاسي روزانه  23777  دانشگاه تهران
- 6 عكاسي روزانه  23778  تهران -دانشگاه هنر 
- 6 عكاسي نوبت دوم  23779  دانشگاه تهران
- 3 عكاسي نوبت دوم  23780  تهران -دانشگاه هنر 

 عكاسي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23781  )دانشگاه در كرج
 )6كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

  - 6 مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي روزانه  23782  تهران -دانشگاه هنر 
8  - پذيرش با عنوان باستان سنجي مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي روزانه  23783  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

- 13 تاريخيمرمت اشياي فرهنگي و  روزانه  23784  دانشگاه هنر اصفهان
فلز و (پذيرش با عنوان باستان سنجي گرايش مواد

 روزانه  23785  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 13  - )سنگ

- 2 مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي نوبت دوم  23786  تهران -دانشگاه هنر 
2  - پذيرش با عنوان باستان سنجي مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي نوبت دوم  23787  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

- 2 مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي نوبت دوم  23788  دانشگاه هنر اصفهان
فلز و (پذيرش با عنوان باستان سنجي گرايش مواد

 نوبت دوم  23789  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 2  - )سنگ

 مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23790  )دانشگاه در كرج
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

-  14  فقط زن پژوهش هنر روزانه  23791  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 پژوهش هنر روزانه  23792  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 پژوهش هنر روزانه  23793  دانشگاه تهران
- 5 پژوهش هنر روزانه  23794  دانشگاه سمنان
- 15 پژوهش هنر روزانه  23795  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه پژوهش هنر روزانه  23796  تهران - دانشگاه شاهد 
- 6 پژوهش هنر روزانه  23797  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 11 پژوهش هنر روزانه  23798  دانشگاه شيراز
- 3 پژوهش هنر روزانه  23799  دانشگاه كاشان
- 9 پژوهش هنر روزانه  23800  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 12 پژوهش هنر روزانه  23801  دانشگاه نيشابور
- 5 هنرپژوهش  روزانه  23802  تهران -دانشگاه هنر 
- 8 پژوهش هنر روزانه  23803  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 8 پژوهش هنر روزانه  23804  دانشگاه هنر اصفهان

-  6 فقط زن پژوهش هنر نوبت دوم  23805  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 پژوهش هنر نوبت دوم  23806  دانشگاه تهران
- 3 پژوهش هنر نوبت دوم  23807  دانشگاه سمنان
- 5 پژوهش هنر نوبت دوم  23808  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

5  - شرايط در انتهاي دفترچه پژوهش هنر نوبت دوم  23809  تهران - دانشگاه شاهد 
- 2 پژوهش هنر نوبت دوم  23810  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 1 پژوهش هنر نوبت دوم  23811  دانشگاه كاشان
- 6 پژوهش هنر نوبت دوم  23812  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 پژوهش هنر نوبت دوم  23813  تهران -دانشگاه هنر 
- 3 پژوهش هنر نوبت دوم  23814  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 2 پژوهش هنر نوبت دوم  23815  دانشگاه هنر اصفهان
- 10 پژوهش هنر پيام نور  23816  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش پژوهش هنر پيام نور  23817  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط مرد -پذيرش با عنوان اقتصاد هنر  پژوهش هنر غيرانتفاعي  23818  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن -پذيرش با عنوان اقتصاد هنر  پژوهش هنر غيرانتفاعي  23819  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - با همكاري دانشگاه تهران پژوهش هنر غيرانتفاعي  23820  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 پژوهش هنر 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -هنر علم و غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23821  )اردكان

- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي  23822  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي  23823  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر خودگردان پرديس  23824  دانشگاه سمنان
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر خودگردان پرديس  23825  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر خودگردان پرديس  23826  دانشگاه شيراز

- 9 پژوهش هنر خودگردان پرديس  23827  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 پژوهش هنر 5 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23828  )دانشگاه در كرج
40  - محور آموزش پژوهش هنر مجازي پيام نور  23829  تهران شرق -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

  - 10 فلسفه هنر روزانه  23830  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 فلسفه هنر روزانه  23831  تهران -دانشگاه هنر 
- 10 فلسفه هنر نوبت دوم  23832  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 فلسفه هنر نوبت دوم  23833  تهران -دانشگاه هنر 
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  )2كد ضريب (پژوهشي و صنايع دستي مجموعه هنرهاي  - 1359  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه هنر غيرانتفاعي  23834  قم –اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 فلسفه هنر 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23835  )دانشگاه در كرج
 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

-  3  فقط زن صنايع دستي روزانه  23836  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
-  10 فقط زن -محور  آموزش صنايع دستي روزانه  23837  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 6 صنايع دستي روزانه  23838  تهران -دانشگاه هنر 
پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش طراحي و 

 روزانه  23839  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 11  - توليد

پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش پژوهش 
 روزانه  23840  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 5  - سنتيهنرهاي 

پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش طراحي و 
 روزانه  23841  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 5  - نقاشي سنتي

-  2 فقط زن صنايع دستي نوبت دوم  23842  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
-  5 فقط زن -محور  آموزش صنايع دستي نوبت دوم  23843  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 2 صنايع دستي نوبت دوم  23844  تهران -دانشگاه هنر 
پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش پژوهش 

 نوبت دوم  23845  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 2  - هنرهاي سنتي

طراحي و پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش 
 نوبت دوم  23846  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 2  - نقاشي سنتي

پذيرش با عنوان صنايع دستي گرايش طراحي و 
 نوبت دوم  23847  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 2  - توليد

- 20 صنايع دستي غيرانتفاعي  23848  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

 صنايع دستي 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23849  )اردكان

 صنايع دستي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23850  )دانشگاه در كرج
 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

5  -  گرايش نگارگري هنراسالمي روزانه  23851  دانشگاه تربيت مدرس
4  - شرايط در انتهاي دفترچه هنراسالمي روزانه  23852  تهران - دانشگاه شاهد 

پذيرش با عنوان هنر اسالمي گرايش سفال و 
 روزانه  23853  دانشگاه كاشان هنراسالمي 3  - سراميك

6  - پذيرش با عنوان هنراسالمي گرايش نگارگري هنراسالمي روزانه  23854  تهران -دانشگاه هنر 
- 16 هنراسالمي روزانه  23855  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 8 هنراسالمي روزانه  23856  دانشگاه هنر اصفهان
- 3 تاريخ هنر جهان اسالم روزانه  23857  دانشگاه تهران

5  - گرايش نگارگري هنراسالمي نوبت دوم  23858  دانشگاه تربيت مدرس
4  - شرايط در انتهاي دفترچه هنراسالمي نوبت دوم  23859  تهران - دانشگاه شاهد 

پذيرش با عنوان هنر اسالمي گرايش سفال و 
 نوبت دوم  23860  دانشگاه كاشان هنراسالمي 1  - سراميك

2  - پذيرش با عنوان هنراسالمي گرايش نگارگري هنراسالمي نوبت دوم  23861  تهران -دانشگاه هنر 
- 8 هنراسالمي نوبت دوم  23862  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 2 هنراسالمي نوبت دوم  23863  دانشگاه هنر اصفهان
- 3 تاريخ هنر جهان اسالم نوبت دوم  23864  دانشگاه تهران

شرايط در  -پذيرش با عنوان حكمت هنر اسالمي 
 غيرانتفاعي  23865  قم -مذاهب  اديان وغيرانتفاعي دانشگاه  هنراسالمي 20  - انتهاي دفترچه

- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي  23866  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي  23867  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي  23868  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - باستان پذيرش با عنوان تاريخ هنر ايران تاريخ هنر جهان اسالم غيرانتفاعي  23869  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
 هنراسالمي 5  - پذيرش با عنوان هنراسالمي گرايش نگارگري

محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 
خودگردان پرديس  23870  )دانشگاه در كرج

 )5كد ضريب (دستي  مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع - 1359

  - 5 مطالعات موزه روزانه  23871  تهران -دانشگاه هنر 
- 2 مطالعات موزه نوبت دوم  23872  تهران -دانشگاه هنر 

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

  - 4 آهنگسازي روزانه  23873  دانشگاه تهران
- 4 آهنگسازي روزانه  23874  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 4 آهنگسازي نوبت دوم  23875  دانشگاه تهران
- 2 آهنگسازي نوبت دوم  23876  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 

 آهنگسازي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23877  )كيش

 آهنگسازي 4 - 
تحصيل پرديس خودگردان محل (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23878  )دانشگاه در كرج
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

  - 4 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه  23879  دانشگاه تهران
- 4 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه  23880  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 4 ايرانينوازندگي موسيقي  نوبت دوم  23881  دانشگاه تهران
- 2 نوازندگي موسيقي ايراني نوبت دوم  23882  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 

 نوازندگي موسيقي ايراني 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23883  )دانشگاه در كرج
 )3كد ضريب ( مجموعه هنرهاي موسيقي - 1360

  - 4 نوازندگي موسيقي جهاني روزانه  23884  دانشگاه تهران
- 4 نوازندگي موسيقي جهاني روزانه  23885  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
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  )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 4 نوازندگي موسيقي جهاني نوبت دوم  23886  دانشگاه تهران
- 2 نوازندگي موسيقي جهاني نوبت دوم  23887  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 

 نوازندگي موسيقي جهاني 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  - دانشگاه هنر

خودگردان پرديس  23888  )دانشگاه در كرج
 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

  - 4 روزانه  23889  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي 
- 4 روزانه  23890  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي 
- 4 نوبت دوم  23891  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي 
- 2 نوبت دوم  23892  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي 

 )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23893  )دانشگاه در كرج
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

  - 6 مديريت پروژه و ساخت روزانه  23894  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 مديريت پروژه و ساخت روزانه  23895  دانشگاه تهران
- 12 مديريت پروژه و ساخت روزانه  23896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 مديريت پروژه و ساخت روزانه  23897  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 7 مديريت پروژه و ساخت نوبت دوم  23898  دانشگاه تهران
- 2 مديريت پروژه و ساخت نوبت دوم  23899  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي  23900  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي  23901  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي  23902  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي دولتي  23903  دانشگاه تهران
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت پروژه و ساخت خودگردان پرديس  23904  دانشگاه تربيت مدرس

- 12 مديريت پروژه و ساخت خودگردان پرديس  23905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي غيرانتفاعي  23906  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي غيرانتفاعي  23907  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

  - 6 فناوري معماري گرايش بيونيك روزانه  23908  دانشگاه تهران
12  - بدون گرايش فناوري معماري فناوري معماري گرايش بيونيك روزانه  23909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 7 فناوري معماري گرايش بيونيك روزانه  23910  دانشگاه كاشان
- 6 فناوري معماري گرايش بيونيك روزانه  23911  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 روزانه  23912  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش ديجيتال
- 6 روزانه  23913  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش ديجيتال
- 6 فناوري معماري گرايش بيونيك نوبت دوم  23914  دانشگاه تهران
- 3 فناوري معماري گرايش بيونيك نوبت دوم  23915  دانشگاه كاشان
- 2 بيونيكفناوري معماري گرايش  نوبت دوم  23916  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 نوبت دوم  23917  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش ديجيتال
- 2 نوبت دوم  23918  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش ديجيتال

20  - فقط زن فناوري معماري گرايش بيونيك غيرانتفاعي  23919  ـ كرج) خواهرانويژه (رسام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فناوري معماري گرايش بيونيك غيرانتفاعي  23920  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  23921  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه فناوري معماري گرايش ديجيتال

 )3كد ضريب (معماري مجموعه هنرهاي ساخت و  - 1361

  - 4 انرژي معماري روزانه  23922  دانشگاه ايالم
- 6 انرژي معماري روزانه  23923  دانشگاه تهران
- 4 انرژي معماري روزانه  23924  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 3 انرژي معماري نوبت دوم  23925  دانشگاه ايالم
- 6 انرژي معماري نوبت دوم  23926  تهراندانشگاه 
- 2 انرژي معماري نوبت دوم  23927  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه هنر 
- 20 انرژي معماري غيرانتفاعي  23928  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي  مؤسسه

 انرژي معماري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23929  )كيش
 )1كد ضريب (طراحي صنعتي  -  1362

-  8  فقط زن -محور  آموزش طراحي صنعتي روزانه  23930  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
-  10 فقط زن طراحي صنعتي روزانه  23931  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 6 طراحي صنعتي روزانه  23932  دانشگاه تهران
- 8 طراحي صنعتي روزانه  23933  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 6 طراحي صنعتي روزانه  23934  تهران -دانشگاه هنر 
- 11 طراحي صنعتي روزانه  23935  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

-  3 فقط زن -محور  آموزش طراحي صنعتي نوبت دوم  23936  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
-  5 فقط زن طراحي صنعتي نوبت دوم  23937  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 6 طراحي صنعتي نوبت دوم  23938  دانشگاه تهران
- 2 طراحي صنعتي نوبت دوم  23939  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 2 طراحي صنعتي نوبت دوم  23940  تهران -دانشگاه هنر 
- 3 طراحي صنعتي نوبت دوم  23941  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 طراحي صنعتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23942  )كرج

 طراحي صنعتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  23943  )كيش

 طراحي صنعتي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه هنر 

خودگردان پرديس  23944  )دانشگاه در كرج
 )1كد ضريب (فرش  -  1363

  - 4 فرش گرايش طراحي روزانه  23945  دانشگاه كاشان
4  - با برنامه مصوب بدون گرايش فرش گرايش طراحي روزانه  23946  تهران -دانشگاه هنر 
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  )1كد ضريب (فرش  -  1363  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

  اول  دوم
- 11 فرش گرايش طراحي روزانه  23947  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

5  - )بدون گرايش(پذيرش با عنوان فرش  فرش گرايش طراحي روزانه  23948  دانشگاه هنر اصفهان
- 3 فرش گرايش مديريت روزانه  23949  دانشگاه كاشان
- 4 روزانه  23950  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي
- 4 روزانه  23951  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي
- 2 فرش گرايش طراحي نوبت دوم  23952  دانشگاه كاشان

2  - با برنامه مصوب بدون گرايش فرش گرايش طراحي نوبت دوم  23953  تهران -دانشگاه هنر 
- 3 فرش گرايش طراحي نوبت دوم  23954  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

2  - )بدون گرايش(پذيرش با عنوان فرش  فرش گرايش طراحي دوم نوبت  23955  دانشگاه هنر اصفهان
- 1 فرش گرايش مديريت نوبت دوم  23956  دانشگاه كاشان
- 2 نوبت دوم  23957  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي
- 2 نوبت دوم  23958  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي

 فرش گرايش مديريت 20 - 
محل تحصيل واحد ( يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23959  )اردكان

 فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23960  )اردكان

 )1كد ضريب (طراحي پارچه و لباس  - 1364
-  7  فقط زن طراحي پارچه و لباس روزانه  23961  تهران - )ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

پذيرش با عنوان طراحي پارچه و لباس گرايش 
 روزانه  23962  تهران -دانشگاه هنر  طراحي پارچه و لباس 6  - پارچه

-  3 فقط زن طراحي پارچه و لباس نوبت دوم  23963  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
پذيرش با عنوان طراحي پارچه و لباس گرايش 

 نوبت دوم  23964  تهران -دانشگاه هنر  طراحي پارچه و لباس 2  - پارچه

- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي  23965  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 طراحي پارچه و لباس 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  23966  )اردكان

- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي  23967  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه
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دامپزشكيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 250 جدول شماره 6  

 

  دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -6جدول شماره 
 )1كد ضريب (انگل شناسي دامپزشكي  -  1501

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 7 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23968  دانشگاه اروميه
- 9 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23969  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23970  دانشگاه تبريز
- 3 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23971  دانشگاه تهران
- 8 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23972  دانشگاه زابل
- 2 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23973  دانشگاه سمنان
- 10 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23974  دانشگاه شهركرد
- 8 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23975  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23976  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 انگل شناسي دامپزشكي روزانه  23977  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 3 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23978  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23979  دانشگاه تبريز
- 2 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23980  دانشگاه تهران
- 4 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23981  دانشگاه زابل
- 2 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23982  دانشگاه سمنان
- 4 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23983  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23984  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (فيزيولوژي دامپزشكي  - 1502

  - 5 فيزيولوژي دامپزشكي روزانه  23985  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 فيزيولوژي دامپزشكي روزانه  23986  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 6 فيزيولوژي دامپزشكي روزانه  23987  شيرازدانشگاه 
- 4 فيزيولوژي دامپزشكي روزانه  23988  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 فيزيولوژي دامپزشكي نوبت دوم  23989  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 فيزيولوژي دامپزشكي نوبت دوم  23990  دانشگاه فردوسي مشهد

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه دامپزشكيفيزيولوژي  خودگردان پرديس  23991  دانشگاه شيراز
 )1كد ضريب (بافت شناسي دامپزشكي  - 1504

  - 9 بافت شناسي دامپزشكي روزانه  23992  دانشگاه اروميه
- 4 بافت شناسي دامپزشكي روزانه  23993  دانشگاه تبريز
- 5 بافت شناسي دامپزشكي روزانه  23994  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 بافت شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23995  دانشگاه تبريز
- 3 بافت شناسي دامپزشكي نوبت دوم  23996  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (باكتري شناسي دامپزشكي  - 1505

  - 8 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  23997  دانشگاه اروميه
- 3 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  23998  دانشگاه ايالم
- 8 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  23999  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  24000  دانشگاه شهركرد
- 8 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  24001  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 6 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  24002  دانشگاه شيراز
- 3 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  24003  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 باكتري شناسي دامپزشكي روزانه  24004  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 2 باكتري شناسي دامپزشكي نوبت دوم  24005  دانشگاه ايالم
- 2 باكتري شناسي دامپزشكي نوبت دوم  24006  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 باكتري شناسي دامپزشكي نوبت دوم  24007  دانشگاه شهركرد
- 4 باكتري شناسي دامپزشكي نوبت دوم  24008  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 باكتري شناسي دامپزشكي نوبت دوم  24009  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (ايمن شناسي دامپزشكي  -  1506

  - 8 ايمني شناسي دامپزشكي روزانه  24010  دانشگاه اروميه
 )1كد ضريب (بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي  -  1507

  - 9 روزانه  24011  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 5 روزانه  24012  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 5 روزانه  24013  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 10 روزانه  24014  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 5 روزانه  24015  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 4 روزانه  24016  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 2 نوبت دوم  24017  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كنترل كيفي مواد غذاييبهداشت و 
- 5 نوبت دوم  24018  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 2 نوبت دوم  24019  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
- 2 نوبت دوم  24020  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي

 )1كد ضريب (بيوشيمي باليني  -  1509

  - 3 بيوشيمي باليني روزانه  24021  دانشگاه اروميه
- 5 بيوشيمي باليني روزانه  24022  دانشگاه شيراز
- 2 بيوشيمي باليني روزانه  24023  دانشگاه فردوسي مشهد
- 1 بيوشيمي باليني نوبت دوم  24024  دانشگاه فردوسي مشهد

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوشيمي باليني خودگردان پرديس  24025  دانشگاه شيراز
 )1كد ضريب (سم شناسي  -  1510

  - 3 سم شناسي روزانه  24026  دانشگاه تهران
- 3 سم شناسي نوبت دوم  24027  دانشگاه تهران

 



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  251صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه  در تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) الف
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي همچنين دانشگاه پيـام   حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

بر اساس مصوبات وزارت علـوم، تحقيقـات و   . باشند ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي ،ا و مؤسسات غيرانتفاعيه نور و دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عـالي   دانشگاه .شدتعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد  ي مربوطها ات هيأت امناي دانشگاهتصميمبر اساس  مؤسسات،فناوري ميزان شهريه در اين 

  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند هيأت امنا مصوب نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  دولتي و غيردولتي، كه در دوره
هايي كه ميزان شهريه را بـا توجـه بـه مصـوبه هيـأت امنـا در        دانشگاه -1: ندگرد ته تقسيم ميسه دس ها و مؤسسات آموزش عالي در خصوص شهريه به دانشگاه :تبصره

هيأت امناي  صويببا ت شريف صنعتي و صنعتي اميركبير، يد بهشتيشه، خوارزمي، تهران، تربيت مدرس :هاي دانشگاه -2. اند اعالم نموده ،خود پايگاه اطالع رساني
و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي و     هـا   ساير دانشگاه -3. دباشن يمهريه شافزايش مجاز به  1393-94تحصيلي نسبت به سال % 25دانشگاه، حداكثر تا سقف 

  .باشند مي 1393-94 تحصيلي هريه نسبت به سالمجاز به افزايش ش% 15حداكثر تا سقف ، نيستند 2و  1كه مشمول بندهاي  غيردولتي
  ***توجه  ***           هاي مختلف تحصيلي ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه          *** توجه  ***  

  .شجو مراجعه نمايندها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دان به پايگاه اينترنتي دانشگاه، هاي مجري در دانشگاه
  : عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه نوبت دوم  هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته دانشجو در  ضوابط پذيرش شرايط و) ب
  . تغيير يافته است» نوبت دوم« هاي تحصيلي ها و مؤسسات آموزش عالي، به دوره 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  هروزان 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
در  شـرايط منـدرج  ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجـد   اسـت   الزم  ،عـالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاهنوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -4

  .باشند  اشتهند  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 5تا  1صفحات 
گـردد   لذا به داوطلبان توصيه مي. 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 انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته
  .است  شده  مستثنينوبت دوم   هاي دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابعنوبت دوم  هاي دوره  اندانشجوي -6
  .دباش مي  ممنوع  روزانه  دوره  بهنوبت دوم   هاي دوره  دانشجويان  انتقال -7
  .دشو ميء اعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و  تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ، نوبت دوم هاي دوره انشجوياند التحصيلي فارغ  مدرك -8
  .شود نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  هاي دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -9

ضـوابط   و شـرايط  از نو همچنـي  وبـت دوم نهـاي   از شرايط و ضوابط دوره ،هاي مورد نظر رشته محلانتخاب كد كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به -10
  .نمايند طالع حاصلااين دفترچه راهنما  702الي  512در صفحات مندرج ها و مؤسسات آموزش عالي  اختصاصي دانشگاه

  :هاي نيمه حضوري هاي مختلف تحصيلي دوره شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
  .نمايند  را نيز انتخابحضوري  هاي نيمه دوره تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  براساس( رشته انتخاب  به  جازم داوطلبان  كليه -1
توانند بدون انصـراف از تحصـيل در آزمـون تحصـيالت تكميلـي       كنند، مي عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه دانشجويان دوره نيمه -2

  .نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند  بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت. شركت نمايند نام و ثبت
  .ي به دانشجويان را نخواهند داشتحضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاه هاي نيمه دوره مجري  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -3
نـور خواهـد بـود و تشـكيل      حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام هاي نيمه عالي در زمينه آموزش  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -4

  . گاه خواهد بودهاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانش ها بصورت كالس كالس
ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ذكر  هاي نيمه حضوري دانشگاه التحصيالن دوره به فارغ -5

  .شود اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«كلمه 
  .شدگان الزامي است علمي الزم براي كليه پذيرفتهكسب حدنصاب نمره  -6
  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) د
 رشـته  انتخـاب   به  بودن جازم ينهمچن و ذيربط هاي گروه  آزمونر 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(
  دفترچـه  5تـا   1صـفحات   در جمنـدر   شـرايط ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجد  است  الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور  در كد رشته محل  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي
اير شدگان سـ  ها به همراه فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  پذيرش دانشجو در كد رشته -3

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش بر اساس حـد نصـاب علمـي صـورت خواهـد      . صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به رشته
  .گرفت

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته)  ه
  .نمايند  را نيز انتخابغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به جازم  داوطلبان  كليه -1
 شـرايط ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجـد   اسـت   الزمغيردولتي و غيرانتفاعي   اليع  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  تحصيلي  هاي كد رشته محل در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي   دفترچه 5تا  1صفحات  در مندرج 
ها به همـراه فهرسـت اسـامي پذيرفتـه      شدگان نهايي اينگونه رشته و فهرست اسامي پذيرفته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت محل  پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته -3

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به شدگان ساير رشته
ظرفيت پذيرش، فهرست اسامي داوطلبـان   باشد تا چند برابر ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز مي در برخي از كد رشته محل -4

شدگان بر اساس نتيجه مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به نمـرات علمـي و ظرفيـت رشـته      مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي تاًواجد شرايط اعالم خواهد شد و نهاي
  .هايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمودشدگان ن مورد نظر، فهرست تأييدشدگان را براي گزينش و استخراج اسامي قبول

درج شـده  ، )هـا  پيوسـت  بخش(اين دفترچه راهنما  گيرد، در انتهاي متمركز صورت مي هايي كه به روش نيمه پذيرش دانشجو در كد رشته محل شرايط و ضوابط اختصاصي: تذكر مهم
  .است

ضـوابط   و شـرايط  از نو همچنـي  يرانتفـاعي غهـاي   از شرايط و ضـوابط دوره  ،هاي مورد نظر رشته محلانتخاب كد كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به -5
  .نمايند طالع حاصلااين دفترچه راهنما  702الي  512در صفحات مندرج غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي  اختصاصي دانشگاه

  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ايرس 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 دانشگاهر دهاي مجازي  دورههاي مختلف تحصيلي  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته )و
  .نمايند  هاي مجازي را نيز انتخاب هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -1
و   واجد شـرايط عمـومي    است  ، الزمـ غيرانتفاعي   دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه مجازي دوره هاي تحصيلي  در كد رشته محل تحصيل   متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك راهنماي شماره   دفترچه 5تا  1صفحات مندرج در  شرايط (اختصاصي 
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند مي صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان هاي مجازي به در دوره  آموزش -3
هـاي مجـازي    هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل .صاحبه بعمل نخواهد آمدداوطلبان ماز بوده و  متمركزهاي دوره مجازي به روش  پذيرش در رشته -4

  .ّندارند
  .باشد مي »آموزش محور« بصورت دورهاين هاي تحصيلي  رشتهكليه ، شيوه آموزشي در هاي مجازي دورهنامه  بر اساس مفاد آيين -5
  . د داشتنخواهن دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين  امكان   هيچ وجه مجري، به  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -6
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  ها پيوست  252صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

مجازيهاي  هاي مختلف دوره رشتهدانشجو در پذيرش ها و مؤسسات آموزش عالي براي  برخي از دانشگاهجدول شرايط و ضوابط   
  .هاي اينترنتي مؤسسات مزبور مراجعه نمايند به پايگاه هاي مجازي دورهها و مؤسسات مجري  داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط ساير دانشگاه

 ضوابط پذيرش  و شرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيـام نـور كـه بـه شـيوه      هاي تحصيلي دوره مجازي  نامه، در كليه رشته گذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1

به سايت دانشگاه بـه  هاي مصوب دوره،  و شهريهير شرايط و ضوابط داوطلبان براي كسب اطالع از سا -2. شوند، الزامي است آموزش محور نيز اجرا مي
   .مراجعه فرمايند  www.pnu.ac.ir:آدرس

هـاي پايـان هـر     شـوند و آزمـون   هاي مجازي دانشگاه تهران به صورت الكترونيكي ارائه مـي  فرايندهاي آموزشي در دورههاي درسي و كليه كالس -1  دانشگاه تهران
  . مراجعه فرمايند  www.ut.ac.ir:آدرس براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به -2 .گردند ورت حضوري برگزار مينيمسال تحصيلي به ص

ــهريه       دانشگاه شاهرود ــين ش ــگاه و همچن ــوابط دانش ــرايط و ض ــالع از ش ــراي اط ــان ب ــاني      داوطلب ــه نش ــگاه ب ــي دانش ــاه اينترنت ــه پايگ ــوب دوره ب ــاي مص : ه
www.shahroodut.ac.ir دننماي مراجعه.  

 www.sbu.ac.ir: هاي مصوب دوره بـه پايگـاه اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني       داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه  دانشگاه شهيد بهشتي
  .دننماي مراجعه

  دانشگاه شيراز

نام معادل  سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي مجازي، با استفاده از هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه -1
در ... با توجه به نوع سيستم آموزش، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و  -2. باشد يك سوم ظرفيت هر دوره مي

موجـود در كتابخانـه ديجيتـال سيسـتم اتوماسـيون       Pdfآموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل  -3. اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد
امتحانـات   -4. شـد با هاي مجازي مي هاي صوتي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس و فايل )scs(آموزشي دانشگاه شيراز 

شيراز، تهران، مشـهد، اصـفهان، تبريـز، بابـل،     : در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر در چند مركز از قبيل
از شـيراز و در سـاير مراكـز    هزينه برگزاري امتحانات غير : تذكر. باشد گردد كه انتخاب محل امتحان به عهده دانشجو مي بندرعباس و كرمان برگزار مي
داوطلبـان جهـت كسـب اطالعـات      -5 .باشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شـد  امتحاني به عهده دانشجو مي

     .مراجعه نمايند www.vus.ir: بيشتر به سايت دانشكده به نشاني
  دانشگاه صنعتي

  خواجه نصيرالدين طوسي
داوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط  -2 .هاي مجازي به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت ن دورهبه دانشجويا -1

   .مراجعه فرمايند  www.kntu.ac.ir:هاي مصوب دوره به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني و ضوابط و همچنين شهريه
فقط در صورت بـه  ) مجازي(الكترونيكي  هاي آموزش هر يك از دوره -2. باشد ميvc.iust.ac.irاين دانشگاه س سايت آموزش الكترونيكيآدر -1  دانشگاه علم و صنعت ايران

  .شود حد نصاب رسيدن تشكيل مي

  دانشگاه غيرانتفاعي
  ـ مشهد) ع(امام رضا

صي را مبني بر انجام مصاحبه ندارد و نتايج نهايي به صـورت متمركـز   شرايط خا ،هاي اعالم شده اين دانشگاه در سال جاري براي هيچيك از رشته -1
اي بـا   كليه دروس نظري به صـورت چنـد رسـانه   ) الف .گردد به شيوه زير ارائه مي) ع(دروس آموزش دوره مجازي دانشگاه امام رضا -2 .گردد اعالم مي
هاي حضوري بنا به ضـرورت   هاي آنالين و كالس كالس )ب .گيرد ن قرار مياز طريق سامانه مجازي دانشگاه در اختيار دانشجويا SCORMاستاندارد 

امكان تعامـل و مشـاركت دانشـجويان در فرآينـد يـادگيري بـا اسـاتيد و        ) ج .گردد به منظور تقويت علمي بيشتر و رفع اشكاالت دانشجويان برگزار مي
متقاضـيان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر       -3. ي گفتگو فراهم گرديـده اسـت  ارسال پيام و شركت در تاالرها ،هماهنگ كننده دروس از طريق ايميل

 يـأت امنـاي دانشـگاه   ههاي موجود طبق مصوبه  هاي ثابت و متغير رشته شهريه -4 .مراجعه فرمايند www.imamreza.ac.ir: توانند به آدرس مي
  051-38041 :فنلت .خيابان اسرار ،خيابان دانشگاه، مشهد: آدرس -5. مشخص خواهد شد

  دانشگاه غيرانتفاعي
  قرآن و حديث ـ قم

هـاي وروديِ در مركـز قـم و شـعبة      مصاحبه: تبصره .شركت و موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه -1 :شرايط عمومي و اختصاصي) الف
مدرك رسـمي مـورد تأييـد وزارت     ياعطا -3. مربوط ه شده از سوي گروه آموزشيئگذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارا -2. تهران برگزار خواهد شد

هـاي جـانبي    پرداخت شهرية دوره و هزينه -5 .هاي داخلي دانشگاه رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل -4 .آموختگان علوم، تحقيقات و فناوري به دانش
ام آزمـون   سـي  تـا نفـرات اول  : 1 تبصـره  .مراكز غيرانتفاعيهاي مجازي  دورهبراي  ت امناي دانشگاهأبق مصوبه هيط...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (آن 

. معـاف خواهنـد بـود   ) نيمسـال  4( ، از پرداخت شهريه در طـول دوره )رتبة كل داوطلب بدون سهميه در كارنامة اولية آزمون(ورودي تحصيالت تكميلي 
، طبـق آيـين   ...، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثـارگران و  )مجازدر طول سنوات (دانشجويان برتر و ممتاز در هرسال : 2تبصره 

هاي در نظرگرفته شـده بـه    عالقه مندان براي دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف: 3تبصره . نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد
است كه بـراي  » آموزش محور«هاي مجازي اين دانشگاه، به شيوة  تحصيل در دوره -6. نمايند مراجعه www.qhu.ac.ir: سايت دانشگاه به نشاني

هـاي مجـازي    تحصـيل در دوره  -7. اسـت » آموزشي پژوهشـي «دانشجويان ممتاز، طبق ضوابط و با نظر شوراي آموزشي دانشگاه قابل تبديل به شيوة 
 :اي توليـد شـده و از طريـق سـايت دانشـگاه بـه نشـاني        يـة دروس بـه صـورت چندرسـانه    كل -8. كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنـت خواهـد بـود   

http://vu.qhu.ac.ir نالين، پاسـخگويي بـه   آهاي مجازيِ  اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه -9 .گيرد در اختيار دانشجويان قرار مي
ادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي ماننـد تاالرهـاي گفتگـو و سـاير     هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استف پرسش

هاي مجازي، به صورت حضوري در  هاي پاياني هر نيمسال در دوره آزمون -10. گردد ه ميئخدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارا
 :ژوهشي و رفـاهي پ امكانات آموزشي،) ب .گـردد  سراسر ايران و خارج از كشور برگزار ميهاي دانشگاه در  قم و شعبة تهران يا يكي از نمايندگي

گيـري از اسـتادان مجـرب دانشـگاهي و حـوزوي،       برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشـگاه زبـان، بهـره   
تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع رسـاني و اينترنـت، مركـز    كتابخانة تخصصي علوم حديث و علوم قرآني و تاريخ اسالم، 

، سـالن اجتماعـات و   )طبق ضوابط و ظرفيت دانشـگاه (ويژه خواهران ، خوابگاه خودگردان )رصدخانه و آسمان نما در شعبة تهران(نجوم و ستاره شناسي 
مواد و منابع مصاحبة علمي همان منـابع آزمـون    :مواد و منابع مصاحبة ورودي) ج...). سازي و استخر، سونا؛ سالن بدن(غذاخوري، مجموعة ورزشي 

در صورت اعالم مواد و منابع ديگري از سوي . خواهد بود) 1138، 1133، 1113، 1112، 1111(ورودي تحصيالت تكميلي در كد رشته امتحاني مربوط 
، )مجموعـة روانشناسـي  ( 1133در كدرشـته امتحـاني   : تبصـره . گاه اينترنتي دانشگاه قـرار خواهـد گرفـت   هاي آموزشي، فهرست آنها متعاقباً در پاي گروه

بلوار پانزده خـرداد،  : مركز قم -1 :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) د .در اولويت جذب قرار دارند» روانشناسي«دارندگان مدرك كارشناسي رشتة 
شـهرري، ضـلع جنـوبي حـرم مطهـر      : شعبة تهران -2  025-37176561: شمارة تماس. ت، بعد از شهرك جهادچهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثاب

   021-51290: مركز آموزش الكترونيكي شمارة تماس    ). ع(حضرت عبدالعظيم

  ـ رشت دانشگاه گيالن
داوطلبـان بـراي كسـب     -2 .شـود  رونيكـي اعطـا مـي   هـاي الكت  موزشآتحت عنوان  آموختگان دوره مجازي مدرك رسمي دانشگاه گيالن به دانش -1

: هـاي مجـازي دانشـگاه، بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه گـيالن بـه آدرس          اطالعات بيشـتر از شـرايط و ضـوابط اختصاصـي و همچنـين شـهريه دوره      
www.guilan.ac.ir  مراجعه نمايند.   

  مؤسسه غيرانتفاعي مجازي
  ايرانيان ـ تهران

. امكان معرفي به مراكز نيازمند بـه نيـروي انسـاني كارآمـد وجـود دارد      ،اريابي در موسسه براي دانشجويان مستعد و مورد تاييدبا توجه به وجود واحد ك
 www.Iranian.ac.ir/conditions:  در نشاني اينترنتي توضيحات ديگر

  مؤسسه غيرانتفاعي مجازي
  اهوازـ  برخط

 www.ivuniversity.ir: هاي مصوب به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني سه و همچنين شهريهداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط مؤس -1
    061-33917883-4: تلفن      61558-78367: كدپستي    .1شرقي، مارون  13اهواز، كيانپارس، خيابان : آدرس -2 .دننماي مراجعه

  مؤسسه غيرانتفاعي مجازي
  فارابي ـ مهرشهر كرج

 ،بلوار شهرداري ،مهرشهر كرج :آدرس -3 .از انتخاب اين موسسه خود داري نمايند ،داوطلباني كه تمايل دارند در مرحله تكميل ظرفيت شركت كنند -1
   www.farabi.ac.ir: نشاني اينترنتي   026-33402131-33409067: تلفن           631 شماره. شرقي 100

  مؤسسه غيرانتفاعي مجازي
  مهرالبرز ـ تهران

 :تواننـد بـه آدرس   مـي  موسسـه جهـت كسـب اطـالع بيشـتر     ايـن  متقاضـيان تحصـيل در    -2. مصـاحبه نـدارد  براي پذيرش دانشجو موسسه اين  -1
www.mehralborz.ac.ir مراجعه نمايند.  

  يرانتفاعي مجازيمؤسسه غ
  نور طوبي ـ تهران

      1417964591 :كدپستي 3پالك  ،كوچه مهر ،نرسيده به خيابان نصرت ،شمالي خيابان كارگر ،ميدان انقالب تهران، :آدرس
  www.nooretouba.ac.ir: نشاني اينترنتي      021-66958428 :دورنگار    61017101: تلفن
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  ها پيوست  253صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهدر پرديس خودگردان  هاي در دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو ) ز
  . تغيير يافته است» پرديس خودگردان« هاي تحصيلي ها و مؤسسات آموزش عالي، به دوره 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
واجـد شـرايط     است  الزم پرديس خودگردانهاي  پذيرنده دانشجو در دوره  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه هاي تحصيلي  در كد رشته محل تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك  راهنماي شماره   دفترچه 5تا  1صفحات درج در من شرايط (و اختصاصي  عمومي 
ي هـا  ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. هاي دوره پرديس خودگردان به روش متمركز بوده و از داوطلبان مصاحبه بعمل نخواهد آمد پذيرش در رشته -4

  .هاي پرديس خودگردان ندارند دوره
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند داوطلبان مي -5

  پرديس خودگردان هاي هاي مختلف دوره ها و مؤسسات آموزش عالي براي پذيرش دانشجو در رشته جدول شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  .هاي اينترنتي مؤسسات مزبور مراجعه نمايند به پايگاه هاي پرديس دورهها و مؤسسات مجري  اوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط ساير دانشگاهد

 ضوابط پذيرش  و شرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشگاه تهران

فرانسه با شرايط زيـر   Ensamمشترك با دانشگاه  ،هاي فني نشكدهپرديس داها  سازي سيستم  ـ بهينهپذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع  
تحصيل طـي دو سـال كـه سـال اول در      -2. باشد پذيرش دانشجو در رشته فوق به صورت غيرمتمركز و داراي مصاحبه مي -1 .گيرد صورت مي

 .دانشـگاه بصـورت مجـزا و حضـوري خواهـد بـود       برگزاري جلسـات دفـاع در هـر دو    -3. باشد دانشگاه تهران و سال دوم در دانشگاه فرانسه مي
نامـه   واحـد درسـي همـراه بـا پايـان      شـش اخذ  -5. باشد پرداخت شهريه دانشجويان دوره مشترك بر اساس شهريه دانشجويان نوبت دوم مي -4

هـا متعاقبـاً    سازي سيستم دوره مشترك رشته مهندسي صنايع ـ بهينه براي تاريخ مصاحبه  -6 .گيرد بصورت مشترك در كشور فرانسه صورت مي
بـه سـايت   و تـاريخ مصـاحبه   شـرايط  سـاير  اعالم خواهد شد؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از  www.ut.ac.ir: در سايت دانشگاه به نشاني

   .دانشگاه مراجعه نمايند

 www.razi.ac.ir: هاي مصوب دوره به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه داوطلبان براي اطالع از شرايط  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه
  .دننماي مراجعه

  دانشگاه زابل
هـا در يـك    در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيـت  -2. گردد ها و گرايش هاي مرتبط در پايان هفته تشكيل مي برنامه كالسي تمامي رشته -1

مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر تـرم   -3 .هاي روزانه و در طول هفته خواهد بود برنامه كالسي همزمان با دوره ،گرايش خاصرشته يا 
  054-31232330-5: تلفن     98613-35856: دپستيك     .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 3كيلومتر ، زابل: آدرس -4. گردد اخذ مي

ــين شــهريه  دا  دانشگاه شاهرود ــراي اطــالع از شــرايط و ضــوابط دانشــگاه و همچن ــان ب ــه نشــاني   وطلب ــي دانشــگاه ب ــاه اينترنت ــه پايگ : هــاي مصــوب دوره ب
www.shahroodut.ac.ir دننماي مراجعه.  

 :بـه نشـاني   دانشـگاه ترنتـي  اينهاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شـهريه و سـاير شـرايط و ضـوابط بـه سـايت        داوطلبان دوره  دانشگاه شهركرد
www.sku.ac.ir مراجعه فرمايند.  

 :بـه نشـاني   دانشـگاه اينترنتـي  هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شـهريه و سـاير شـرايط و ضـوابط بـه سـايت        داوطلبان دوره  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
www.uk.ac.ir مراجعه فرمايند.  

دانشگاه صنعتي خواجه 
  ين طوسينصيرالد

داوطلبان بـراي اطـالع از    -2 .به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت پرديس خودگردانهاي  به دانشجويان دوره -1
  .دننماي مراجعه www.kntu.ac.ir: هاي مصوب دوره به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه

 صنعتي شريف شگاهدان

بـراي پذيرفتـه شـدگان از     -2. خواهد شـد ء الملل دانشگاه صنعتي شريف اعطا نامه رسمي پرديس بين آموختگان اين پرديس، دانش به دانش -1
.ت امنـاي دانشـگاه صـنعتي شـريف در نظـر گرفتـه خواهـد شـد        أمتغيـر مصـوب هيـ    تخفيف در شهريه% 50، تحصيالت تكميليطريق آزمون 

  www.kish.sharif.edu:اينترنتـي  در پايگـاه  1394-95هاي مختلـف در سـال تحصـيلي     مربوط به مبالغ شهريه براي رشته اتاطالع -3
مسـكن، ايـاب و ذهـاب، تغذيـه، كتـاب، سـاير        هـاي  مبلغ شهريه شـامل هزينـه  ) الف .باشد در دسترس عالقمندان مي  www.kish.ac.irيا

دانشجو در  حتي اگر. پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است) ب. شود زبان نمي وزشهاي دانشجويي و در صورت نياز آم هزينه
انصراف يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصـيل و   در صورت) ج. نام كرده باشد مرخصي تحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبت

الملـل   پذيرفتـه شـدگان در پـرديس بـين     انتقال يا مهمان شـدن  -4 .ه، به وي مسترد نخواهد شددريافتي از دانشجو بابت شهري به هر دليل وجه
رشته مهندسـي صـنايع ـ    در پذيرش نهايي  -5 .باشد دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي دانشگاه در جزيره كيش تحت هر شرايطي به

 .خواهد بود همراه با مصاحبهو به صورت شرايط خاص  ،ين دانشگاهدوره پرديس خودگردان ا )1259كد (وري  مديريت سيستم و بهره
 021-66165042  و 0764-4421986: تلفن تماس

 :بـه نشـاني   دانشـگاه اينترنتـي  هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شـهريه و سـاير شـرايط و ضـوابط بـه سـايت        داوطلبان دوره  شيرازدانشگاه صنعتي 
www.stuech.ac.ir  مراجعه فرمايند.  

  دانشگاه شيراز
 .باشد گرايش مي/ دانشجو براي آن رشته 5نام حداقل  مشروط به ثبت الملل دانشگاه شيراز، گرايش از پرديس بين/تشكيل دوره براي هر رشته -1
تـدريس تمـام    -3 .باشـد  شهر شيراز مي الملل دانشگاه واقع در الملل، در ساختمان پرديس بين هاي پرديس بين هاي دوره محل تشكيل كالس -2

  .پذيرد الملل، توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام مي هاي پرديس بين هاي دوره دروس رشته

  دانشگاه عالمه طباطبايي
شــدگان  بــراي پذيرفتــه) وذهــاب اعــم از خوابگــاه، وام، تغذيــه و ســرويس ايــاب(دانشــگاه از ارائــه هرگونــه تســهيالت رفــاهي دانشــجويي  -1

داوطلبـان بـراي اطـالع از شـهريه      -3 .باشـد  سسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مـي ؤآموزش در م -2 .خودگردان معذور است پرديس
آدرس پـرديس تحصـيالت تكميلـي    . مراجعـه نماينـد   www.atu.ac.irو اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه  پرديس خودگردانهاي  دوره

  021-55420037-38-46: تلفن       612، خيابان كارگر جنوبي، پايين تر از چهارراه لشكر، جنب پمپ بنزين، پالك تهران: دانشگاه
  . مراجعه شود iust.ac.ir.campus٢ :تبه ساياين دانشگاه ) خودگردان(دانشگاهي شهريه و تسهيالت پرديسميزان براي اطالع از   دانشگاه علم و صنعت ايران

  و انورديدانشگاه دري
  چابهار علوم دريايي

ــين شــهريه  دا ــراي اطــالع از شــرايط و ضــوابط دانشــگاه و همچن ــان ب ــه نشــاني   وطلب ــي دانشــگاه ب ــاه اينترنت ــه پايگ : هــاي مصــوب دوره ب
www.cmu.ac.ir دننماي مراجعه.  

  دانشگاه علوم كشاورزي
   .مراجعه فرمايند  www.sanru.ac.ir:داوطلبان جهت كسب اطالعات از شرايط و ضوابط و همچنين شهريه دوره به سايت دانشگاه به نشاني  و منابع طبيعي ساري

داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر از سـاير شـرايط و        -3 .گردد دسته از دانشجويان با قيمت تمام شده ارائه مي خدمات رفاهي به اين -1  دانشگاه كاشان
  .مراجعه نمايند www.kashanu.ac.ir: ضوابط و همچنين شهريه دوره به سايت دانشگاه به نشاني

  .اجعه نمايندمر www.guilan.ac.ir: داوطلبان جهت كسب اطالعات از شرايط و ضوابط و همچنين شهريه دوره به سايت دانشگاه به نشاني  دانشگاه گيالن
داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشـتر از سـاير شـرايط و ضـوابط و همچنـين       -2. خودگردان دانشگاه هنر در شهر كرج مستقر است پرديس -1  دانشگاه هنر تهران

  .مراجعه نمايند www.art.ac.ir: شهريه دوره به سايت دانشگاه به نشاني
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  ها پيوست  254صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

  :ها و مؤسسات آموزش عالي گاهشرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانش) ح
باشد و چنانچه براي يك كـد محـل    ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي صورت كلي براي دانشگاه هشرايط و ضوابط ذيل ب

خاب محل تحصيل نسبت بـه  داوطلبان الزم است قبل از انت. تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است
هـا و مؤسسـات داراي    هاي بورس دهنده و همچنين دانشـگاه  ضمناً شرايط و ضوابط ارگان .نظر اقدام نمايند شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد

  .درج گرديده است) »ط«بند (شرايط خاص در قسمت بعدي 
 :آموزشكده محيط زيست كرج ـ وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست -1

سـالن همـايش    ،كتابخانه: امكانات آموزشي -2. نمازخانه ،انتشارات تكثير ،پزشك و مشاور مستقر ،زمين تنيس ،زمين فوتبال چمن مصنوعي ،ورزشگاه سرپوشيده ،سلف سرويس و بوفه: امكانات رفاهي -1
ــ( ــه ،)ترأآمفــي ت ــ ،آزمايشــگاه شــيمي ،كشــي كارگــاه نقشــه ،RSو  GISاي  ســايت رايان ــتن و خــاك ،آب و فاضــالب ،وژيميكروبيول ــوژي ،ب ــره  ،ليمنول ــاه شناســي، جانورشناســي و غي ــوژي، گي   .اكول
     32804213-32803027: تلفن       31746-118: صندوق پستي.          ميدان استاندارد ،كرج: آدرس -4 .باشد آموزشكده محيط زيست فاقد خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب مي -3

  www.uoe.ir: نشاني اينترنتي          026-32801422 :دورنگار
 :ژوهشكده ساختمان و مسكنپ -2

  .خيابان حكمت ،خيابان نارگل، خيابان شهيد مروي ،شهرك فرهنگيان 2فاز، نوري...برزگراه شيخ فضل اتهران، : آدرس -2 .نداردو خوابگاهي امكانات رفاهي هيچگونه پژوهشكده اين  -1
   021-88267519: تلفن

 :هاي فضانوردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كده سامانهپژوهش -3
  www.isrc.ac.ir: نشاني اينترنتي                     .باشد فاقد خوابگاه مي كدهپژوهشاين 

 :شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين -4
  .باشد خوابگاهي ميو تسهيالت پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات 

 :المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين -5
  021-22831116-9 :تلفن  .   21پالك  ،كوچه ارغوان ،ديباجي شمالي ،فرمانيهتهران،   :آدرس -2 .باشد المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه بين -1

             www.iiees.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي -6

  .، بلوار پژوهش15بزرگراه تهران ـ كرج، خروجي  15تهران، كيلومتر  -3 .گيرد ، امكانات ويژه تعلق ميداشته باشند 20به دانشجوياني كه رتبه زير  -2. داراي امكانات خوابگاهي -1
 www.ippi.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران -7
پرداخـت وام وديعـه مسـكن جهـت     ) ب .هاي پژوهشي تقاضا محور دانشجو در انجام طرح الويت جذب) الف: گيرد امكانات زير تعلق مي )200(دويست ارشناسي ارشد با رتبه زير ك به دانشجويان روزانه -1

  .باشد امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه فاقد خوابگاه و هرگونهاين  -2 .هاي صندوق رفاه وام الويت در تخصيص) د. ودجه پژوهشي متناسب با پروژه دانشجوتخصيص ب) ج .از طرف پژوهشگاه اسكان
 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -8

از نيمسـال اول و در كنـار سـاير    ( نيمسـال ) سـه ( 3پژوهشگاه گذراندن دوره پـژوهش ورزي در قالـب   اين ق در با توجه به سياست تربيت محق -2 .باشد پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1
  .الزامي است )واحدهاي درسي

 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري -9
) سـلولي مولكـولي  -زيسـت شناسـي  ( 1206امتحاني  در كدرشتهدانشجويان دوره روزانه پذيرفته شده نفر از ) 10(ده  -2 .پژوهشگاه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان را ندارداين  -1

در يرفته شده پذ) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم از نفر ) 17(و هفده دانشجويان دوره روزانه از نفر ) 33(سي و سه  -3 .گردند نامه خود به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي مي براي انجام پايان
زيست فناوري كشـاورزي و زيسـت فنـاوري صـنعت و محـيط زيسـت       ، هاي پژوهشگاه در سه پژوهشكده زيست فناوري پزشكي بر اساس اولويت) سلولي مولكولي-زيست شناسي( 1206امتحاني  كدرشته

بـراي انجـام   )) بيوتكنولـوژي (فنـاوري  زيسـت  ( 1206امتحاني  در كدرشتهپذيرفته شده ) شبانه(ن دوره نوبت دوم دانشجويااز نفر ) 7(نفر از دانشجويان دوره روزانه و هفت ) 17(هفده  -4 .گردند تقسيم مي
 )الـف  :گـرايش صـنعت و محـيط زيسـت     )بيوتكنولـوژي (رشته زيسـت فنـاوري   شرايط اختصاصي پذيرفته شدگان  -5 .گردند معرفي مي صنعت و محيط زيستنامه خود به پژوهشكده زيست فناوري  پايان

داوطلبين بايستي عالوه بر شرايط عمومي پذيرش دانشجو از شرط اختصاصي ) ب. گردند دانشجويان پذيرفته شده براي انجام پايان نامه خود به پژوهشكده زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي مي
يك سوم از ظرفيت پذيرفته شدگان به دارندگان مدرك  )ج .برخوردار باشند) ها همه گرايش(و يا زيست شناسي شيمي كاربردي، بيوتكنولوژي  ،)ها همه گرايش( دارا بودن مدرك كارشناسي مهندسي شيمي

امتحـاني   ر كدرشـته دنفر از دانشجويان دوره روزانه پذيرفته شـده  ) 10(ده  -6 .يابد كارشناسي و بيوتكنولوژي و دو سوم ديگر به دارندگان مدرك كارشناسي شيمي كاربردي و مهندسي شيمي اختصاص مي
  .گردند نامه خود به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي مي براي انجام پايان) بيوتكنولوژي كشاورزي-مهندسي كشاورزي( 1324

 :ـ مشكين دشت كرج پژوهشگاه مواد و انرژي -10
اينترنتـي ايـن    هاي تحقيقاتي و تسهيالت در نظر گرفتـه شـده بـه هنگـام انتخـاب رشـته بـه سـايت         پروژه داوطلبان مي توانند جهت اطالعات از -2 .باشد امكانات خوابگاهي مي دارايپژوهشگاه اين  -1

 www.merc.ac.ir: نشاني اينترنتي    026-36280040-9: تلفن     . ، روبروي شهرداري)ره(، بلوار امام خمينيمحل تحصيل در كرج، مشكين دشت -3. مراجعه نمايند پژوهشگاه
 :ت ميبددانشكده الهيا -11

  . رعايت حدود اسالمي الزامي است
 :دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار -12

تمام روزهاي هفته و در سـاعات صـبح و بعـدازظهر     كاركنان دولت در نظر داشته باشند با توجه به اينكه برنامه درسي مقطع ارشد در كليه -2. باشد دانشكده جهت دانشجويان پسر فاقد خوابگاه مياين  -1
  www.fmck.ir : نشاني اينترنتي      031-57770691-3: تلفن .     انتهاي بلوار نماز ،خوانسار: آدرس -3. نهايت دقت را مبذول نمايند در انتخاب رشته ،گردد ين ميتدو

 :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده  -13
  .باشد الملل شهر تهران مي اي واحد بينه محل تشكيل كالس

 :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان -14
 .داردرا حداكثر به نيمي از متقاضيان  ،امكان واگذاري خوابگاهفقط اين دانشكده 

 :اهللا العظمي بروجردي دانشگاه آيت -15
   176: صندوق پستي   . آباد خرم ـجاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : آدرس -2. ابگاه به دانشجويان نداردهاي موجود، مطلقاً تعهدي در قبال ارائه خو به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين 
   www.abru.ac.ir: نشاني اينترنتي                066-42468223: دورنگار    42468320: تلفن

 :العظمي حايري ـ ميبد... ا دانشگاه آيت -16
 www.haeri.ac.ir: نشاني اينترنتي     035-32357505  :تلفن .    ندوشنـ  جاده ميبد 3كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس ،ميبد :آدرس -2. باشد در ميخواهران در اين دانشگاه چا پوشش -1

 :دانشگاه اراك -17
  .باشد معذور مي) نوبت دومروزانه يا (كارشناسي ارشد از ارائه خوابگاه براي كليه دانشجويان دانشگاه اراك 

 :ردكاندانشگاه ا -18
جهـت آشـنايي    -2. مين خواهـد شـد  أبيني شده است و براي برادران در صورت امكان، خوابگاه خودگردان ت براي خواهران خوابگاه خودگردان پيش ، وليباشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي -1

  .مراجعه شود www.ardakan.ac.irبيشتر به آدرس 
 :دانشگاه اروميه -19

تامين هزينه يـك دسـتگاه    ،پرداخت مقرري ماهيانه به مبلغ يك ميليون ريال طي سنوات تحصيلي مجاز: رتبه تك رقمي گان دارايپذيرفته شد )الف: هاي برتر قي دانشگاه اروميه براي رتبهموارد تشوي -1
هـاي   اجـازه مشـاركت در اجـراي طـرح     ،يك تا سقف ده ميليـون ريـال   علمي خارجي يا داخلي هرپرداخت هزينه شركت در دو كنفرانس  ،تغذيه رايگان طي سنوات تحصيلي مجاز ه خوابگاه وئارا ،لپ تاپ

پرداخـت هزينـه شـركت در يـك كنفـرانس علمـي        ،تغذيه رايگان طي سنوات تحصيلي مجاز ه خوابگاه وئارا: 20الي  10رتبه  گان دارايپذيرفته شد )ب. تحقيقاتي اساتيد دانشگاه با پيشنهاد استاد مربوطه
پـرديس   ،جـاده سـرو   11كيلـومتر   ،اروميـه : آدرس -3 .شود خوابگاه داده مي) آغاز ترم اول تا پايان ترم چهارماز (به پذيرفته شدگان اين دانشگاه فقط دو سال  -2 .ارجي يا داخلي تا سقف ده ميليون ريالخ

  044-32752842: گاردورن       32752740-3 :تلفن          57561-51818 :كدپستي            .نازلو
 :دانشگاه اصفهان -20

از خوابگـاه برابـر بـا     حـداكثر زمـان اسـتفاده    -2 .شـوند  بندي اسكان داده مي با اولويتنيز صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان  هاي دولتي و در االمكان در خوابگاه دانشجويان واجد شرايط حتي كليه -1
هاي دولتي و بخـش خصوصـي و    حضوري، شاغل ارگان ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه)شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -3. باشد صيلي ميهاي مجاز تح دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم

ه تغذيه با يارانه دولتـي  ئدر اين دانشگاه ارا -5. باشد ابگاه متأهلي مياين دانشگاه فاقد خو -4. گيرد ضوابط خوابگاه تعلق مي برابر با )صورت وجود ظرفيت در( اصفهان كيلومتر تا شهر 100فاصله زير (بومي 
  www.ui.ac.ir: نشاني اينترنتي        .مقدور خواهد بودبرابر با ضوابط و مقررات  صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه

 ):س(دانشگاه الزهرا -21
دانشـجويان روزانـه و شـبانه سـاكن      بـه  -3. باشـد  تـرم مـي   4مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي ارشد روزانه زمان داكثر ح -2. گيرد فقط به دانشجويان روزانه در تهران تعلق مي خوابگاه -1

ني در اولين نيمسال به هيچ وجه مورد بررسـي قـرار   درخواست انتقال يا مهما -5. گيرد به دانشجويان شبانه، شاغل، بورسيه و پرديس خوابگاه تعلق نمي -4. گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي استان
هـاي   به درخواست ميهمان يا انتقال پذيرفته شـده  -7. نمايند بايست هزينه آن را پرداخت مي، شوند جبراني به تشخيص گروه آموزشي مي گذراندن واحد دانشجويان روزانه كه موظف به -6 .نخواهد گرفت

درخواسـت   هستند ترتيب اثر داده نخواهد شـد و بـه هـيچ وجـه    ) العالج و غيره بيماري خاص و صعب تابعيت از همسر يا پدر، عدم تمكن مالي، پزشكي، ازدواج،(خاص  شرايط عام يا شعبه اروميه كه داراي
  .باشـد  جانبي بـراي دانشـجويان روزانـه و شـبانه مـي      خوابگاه و هر گونه امكاناتشعبه اروميه دانشگاه الزهرا فاقد  -8. نخواهد شد هاي ساير شهرها بررسي براي انتقال يا ميهمان به شعبه اصلي يا دانشگاه

  044-32373332: تلفن  .آذربايجان غربي دفتر آموزش و پرورش استانداري: اروميهآدرس شعبه  -10   *   021-88044051-9: تلفن. خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران :آدرس تهران -9
   www.alzahra.ac.ir : نشاني اينترنتي

 :انشگاه ايالمد -22
شدگان از اين دانشگاه به سـاير   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

  .ي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول ممنوع استمرخص -4. باشد دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي
 :دانشگاه بجنورد -23

     1339 :پستي صندوق     9453155111 :كد پستي    .جاده اسفراين 4 كيلومتر ،دربجنو: آدرس -2. داردن فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن دانشگاهاين  -1
  www.ub.ac.ir: نشاني اينترنتي   058-32410700: نگاردور    32284610-13: تلفن
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  ها پيوست  255صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :دانشگاه بناب -24
هاي  سلف دانشگاه، يكي از سلف -2. باشد دران مياو خوابگاه مجهز براي بر ....)كه شامل اينترنت، اتاق مطالعه و (براي دانشجويان تحصيالت تكميلي خوابگاه مجهز دولتي براي خواهران دانشگاه اين  -1

   041-37721066 :دورنگار      37743803-37724829 :تلفن .  انتهاي بزرگراه واليت ،بناب، آذربايجان شرقياستان : آدرس -3. باشد در سايت اصلي دانشگاه مي مجهز واقع
  www.bonabu.ac.ir :اينترنتي شانين

 :دانشگاه بوعلي سينا همدان -25
چهاربـاغ شـهيد مصـطفي     همدان، :آدرس -2 .شد معرفي خواهند) بخش خصوصي و خارج از دانشگاه(هاي خودگردان  به خوابگاه) شبانه( دومدر صورت دارا بودن ظرفيت و امكانات، دانشجويان نوبت  -1

  www.basu.ac.ir : نشاني اينترنتي       6517838695: كدپستي              .روشن احمدي
 :دانشگاه بيرجند -26

تواننـد بـا    دانشـجويان پذيرفتـه مـي    -2. باشـد  ياعم از دختر و پسر مـ ) شبانه(د ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم فاق 1394-95در سال تحصيلي  دانشگاهاين  -1
تحت نظارت دانشگاه در داخل و يا خارج از پرديس دانشـگاه  ) خودگردان(هاي بخش خصوصي  از خوابگاه)) تومان  000/300هر نيمسال تحصيلي حداقل (ريال  000/500ماهيانه حداقل (بها  پرداخت اجاره
هـاي كارشناسـي ارشـد     نامـه  هزينـه اجرايـي پايـان    -3 .هاي دولتي در سنوات تحصيلي بعدي دانشجويان روزانه بر اساس ظرفيت خوابگاه و شرط معدل خواهـد بـود   ضمناً واگذاري خوابگاه .استفاده نمايند

  .ندارد) شبانه(هاي كارشناسي ارشد نوبت دوم  نامه بر عهده خود دانشجويان است و دانشگاه بيرجند تعهدي در قبال پرداخت هزينه اجرايي به پايان )شبانه(دانشجويان نوبت دوم 
 www.birjand.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين -27
 . گيرد وره روزانه با اولويت رتبه علمي و ساير امتيازهاي مكتسبه، خوابگاه تعلق ميشدگان د از پذيرفته %40حداكثر به در اين دانشگاه 

 :دانشگاه پيام نور مركز شيراز -28
 ).ده خط( 0711–62222255تلفن .   خيابان پيام نور ،بلوار عالمه دهخدا ،شهرك گلستان ،شيراز: آدرس

 :زيدانشگاه تبر -29
متناسب با رشته تحصيلي مدرك مهندسي نانوالكترونيك يا مهندسي فتونيـك   نمايند و به آنان از مجموعه دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر تحصيل مي ارجهاي نوين در خ دانشجويان دانشكده فناوري -1

رساند كه اين دانشكده تعهد خوابگاه  بيعي اهر دانشگاه تبريز ميط هاي علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع به اطالع متقاضيان رشته -2. شد خواهدء يا مهندسي مكاترونيك بدون قيد مهندسي برق اعطا
داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سـايت اينترنتـي دانشـگاه     -2 .خواهد بودميسر دانشجويان پسر ندارد و اسكان دانشجويان دختر در خوابگاه خودگردان  براي اسكان

  .مراجعه نمايند www.tabrizu.ac.ir: تبريز به آدرس
 :كرمانو فناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي  -30

اعتبـار   هر رشـته در ازمـون ورودي باشـند، عـالوه بـر      برتر% 10به كليه پذيرفته شدگان اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد كه جزء  -2. كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است 28دانشگاه در  -1
براي دانشجويان روزانـه در محـل    خوابگاه -3. نامه تعلق خواهد گرفت اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي پاياننيز  ميليون ريال 20ميليون ريال، مبلغ  10وهشي عمومي دانشجويان به مبلغ پژ

 www.kgut.ac.ir:به نشاني به سايت دانشگاه براي كسب اطالعات بيشترداوطلبان  -4. باشد يت ميئهر سو آشپزخانه با كابينت و گاز براي يخچال، تخته با امكانات 4هاي  يتئدانشگاه به صورت سو
  .نمايندمراجعه  

 :دانشگاه تربت حيدريه -31
مشـهد، بعـد   ـ محور تربت حيدريه   7 كيلومتر :آدرس -2. د دارد، ولي به تعداد محدود براي برادران خوابگاه خودگردان وجوباشد راي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان ميباين دانشگاه  -1

  www.torbath.ac.ir: نشاني اينترنتي        051-52299602-4: تلفن       . از پل هوايي عابر پياده
 :تهران ـ  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -32

 ،نيمسـال  4بـه مـدت    انشجويان روزانه غيرفرهنگي پس از بررسي و در صورت احراز شرايط و وجـود امكانـات خوابگـاهي صـرفاً    به د -2. گيرد به دانشجويان دوره شبانه، خوابگاه دانشجويي تعلق نمي -1
مخـتص   صرفاً ،انه ويژه فرهنگيانهاي روز دوره -4 .نامه نظام شبانه از دانشجو شهريه دريافت خواهد شد در صورتيكه طول مدت تحصيل بيش از چهار ترم باشد مطابق آيين -3. خوابگاه واگذار خواهد شد

هـاي دانشـجويان روزانـه فرهنگـي در خصـوص       درخواسـت  ضـمناً  -5. نام الزامي اسـت  ه حكم كارگزيني پس از قبولي در زمان ثبتئداوطلبان فرهنگي رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش بوده و ارا
  www.srttu.edu: نشاني اينترنتي      .نيمسال امكان استفاده از خوابگاه وجود خواهد داشت 4دت واگذاري خوابگاه در اولويت بررسي قرار داشته و حداكثر به م

 :دانشگاه تربيت مدرس -33
آزمـون  تـا سـوم   اول  هـاي  جويان رتبـه بـه دانشـ  ) 1-1: گـردد  اي  به شرح زير پرداخت مي هديه) دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند 4هايي كه حداقل  در رشته(به دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -1

ميليون تومـان   5/1و  1هايي كه دو يا سه دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول به ترتيب مبلغ  در رشته) 1-2 .تومانميليون  1و  5/1 ،5/2 :به ترتيب :سازمان سنجش تحصيالت تكميلي
دانشگاه تربيت مدرس  -2. شود هاي بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي يه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمساليك سوم مبلغ هد: تبصره. شود هديه پرداخت مي

 55مـاده   6هـاي روزانـه، براسـاس تبصـره      ليـه دانشـجويان دوره  بـه ك  -3. هاي دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است نامه ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت از پايان 5/1تا مبلغ  94در سال 
اين گواهي عالوه بر اعطـاي دو پايـه اضـافي    . (گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد) در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي(نامه استخدامي اعضاي هيات علمي،  آيين

روزانـه، طبـق   دوره  تحصـيالت تكميلـي  آزمون  5تا  1 هاي به رتبه -4 .)ها محسوب گردد التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه رغتواند امتيازي براي فا هنگام جذب، مي
با توجه به محـدوديت ظرفيـت خوابگـاه در پـرديس مركـزي، دانشـكده        -5. شود ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي داده مي

هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال  كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسال
، نيمـه حضـوري، آمـوزش    )شـبانه (هاي نوبـت دوم   دانشگاه امكان تامين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دوره -6. باشد نيمسال مي سي ارشد با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هرچهارم در مقطع كارشنا

در صورت كسب شـرايط الزم   94هاي متاهلي، دانشجويان ورودي  ه به محدود بودن تعداد خوابگاهبا توج -7. گيرد اي نيز تعلق نمي مجازي و پرديس دانشگاهي را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانه
 تغذيـه دانشـجويي طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،         -8. هاي متاهلي دانشجويان سنوات گذشته، به ترتيب اولويت، خوابگاه متاهلي در اختيارشان قرار خواهد گرفت و تخليه خوابگاه

هاي مندرج  ميزان شهريه پرديس دانشگاهي تربيت مدرس و ساير دوره -9. شود ه ميئتحقيقات وفناوري صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارا
ضمن اين شهريه صرفاً بابت  در. يابند هاي مذكور آگاهي ت داوطلبان پيش از  انتخاب رشته، از ميزان شهريه دورهاز طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري اس 6در بند 

. باشد فناوري مي حقيقات وصورت محدود و براساس اعتبار تاميني از سوي  صندوق رفاه دانشجويان وزارت  علوم، تبپرداخت هر گونه وام  -10. شود ه خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات رفاهي نميئارا
در ظرفيت اعالم شده براي پرديس دانشـگاهي در   -12. تشكيل خواهد شد) حداقل پنج نفر(صورت رسيدن به حد نصاب  هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي و تنها در كالس -11

  www.modares.ac.ir: نشاني اينترنتي.   خواهد بود) پژوهشي -آموزش محور يا آموزشي(، مالك تعيين شيوه آموزش كيفيت كار دانشجو هاي مجموعه مهندسي عمران، يپيشرفت تحصيلي و رشته
 :دانشگاه تفرش -34

  .ابتداي جاده تهران ،تفرش: آدرس -2 .دگير خوابگاه تعلق نمي) شبانه(نوبت دوم ولي به دانشجويان  ،نمايد ميخوابگاه ارائه و بر اساس اولويت روزانه دوره دانشجويان % 70دانشگاه تفرش به  -1
   www.tafreshu.ac.ir: نشاني اينترنتي        086-36227430: تلفن              39518-79611 :كد پستي

 :دانشگاه تهران -35
وجـود  شـيعه  براي داوطلبان نام  منع ثبتباشد و  ي مخصوص داوطلبان اهل سنت ميرشته الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافع  -2 .باشد هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه در دوره -1

  .به زبان اصلي با توجه به گرايش مربوط صورت خواهد گرفت) 1131كد (هاي مجموعه رشته مطالعات جهان  مصاحبه علمي براي كليه گرايش -3 .دارد
 :جهرمدانشگاه  -36

   www.jahrom.ac.ir: نشاني اينترنتي      071-54344445: تلفن         .بلوار سپاه ،آدرس جهرم -2. باشد صورت خودگردان ميي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه ب هئارا -1
 ):ويژه خواهران(ـ قم ) ع(دانشگاه حضرت معصومه -37

قم، بلوار : آدرس -3 .ستا الزامي) س(در دانشگاه حضرت معصومه) چادر( داشتن حجاب برتر -2. شوند خودگردان اسكان داده مي هاي باشد و دانشجويان در خوابگاه دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي مياين  -1
 www.hmu.ac.ir:  نشاني اينترنتي           025-36642604 :ردورنگا              36642600 :تلفن                 .شهيد خداكرم، نبش كوچه چهارم

  :دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار -38
سـاير   -2. گيـرد  نيمسـال خوابگـاه تعلـق مـي     3تعيين اولويـت، حـداكثر تـا     از دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه براساس امتيازبندي و »محدودي«توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، صرفا به تعداد  با -1

تلفـن تمـاس تحصـيالت تكميلـي      .توحيدشـهر  ،سبزوار :آدرس -3 .پرداخت اجاره بهاي مصوب استفاده نمايند با) داخل و خارج از دانشگاه( هاي خودگردان توانند از خوابگاه دانشجويان در صورت تمايل مي
   www.hsu.ac.ir :نشاني اينترنتي        051-44012630و   44012615:  دانشگاه

 :بوشهرـ  خليج فارسدانشگاه  -39
  .استباشند كه در پرتال دانشگاه قابل دسترسي  مقررات مي داوطلبان متقاضي نوبت دوم در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه برابر

 :دانشگاه خوارزمي ـ تهران -40
هـاي   ره، دو)شـبانه (به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -2. شود هاي برتر، خوابگاه واگذار مي اولويت رتبه خوابگاه در تهران و كرج براي دانشجويان روزانه محدود است و با رعايت رتبه و ظرفيت پذيرش -1

كالن، مهندسي مالي و علوم تصميم و مهندسي دانش، هاي  مهندسي سيستم هاي رشتهاين دانشگاه ي مالدر دانشكده علوم  -3 .گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي بومي استان پرديس و دانشجويان
 www.khu.ac.ir: نشاني اينترنتي    .نمايندآنها اقدام انتخاب توانند نسبت به  و اجتماعي ميشوند و عالقمندان به مسائل اقتصادي  ارائه مياجتماعي  ـ اقتصاديبا رويكرد 

 :دانشگاه دامغان -41
  www.du.ac.ir: نشاني اينترنتي       023-352202240-35220087: تلفن            3671641167 :كدپستي                    . ميدان دانشگاه ،دامغان: آدرس

 :علوم دريايي چابهارو يانوردي دانشگاه در -42
بلوار  ،چابهار: آدرس -2 .باشد الزم به يادآوري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي مي. آورد ه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهدئدانشگاه در ارا اين -1

  www.cmu.ac.ir :نشاني اينترنتي        054-35321025 :دورنگار           35320020-3: تلفن      99717-56499 :كدپستي    .)شهيد ريگي(دانشگاه 
 :دانشگاه رازي كرمانشاه -43

شـدگان   پذيرفتـه  دويت امكانات خوابگاهي بهبا توجه به مح -3. گيرد وجه خوابگاه تعلق نميچ و دوره پرديس، به هي) شبانه(به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -2. باشد متاهلي مي دانشگاه فاقد خوابگاه -1
واجـدين شـرايط    ،اسكان نهايي واجدين نهـايي  كه پس از صورت وجود فضاي مازاد بر نياز به دانشجويان بومي استان، تنها در -4. گردد تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار مي در طول سنوات مجاز
  .كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه :آدرس -6. هاي پرديس، در دانشگاه رازي است تحصيل دوره محل -5 .گرفتخواهد  شود، خوابگاه تعلق غيربومي مشخص مي

  www.razi.ac.ir : نشاني اينترنتي
 :دانشگاه زابل -44

براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه در صورت امكان و مقدور بودن تعلـق   -2. كارشناسي ارشد ندارد )شبانه(تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  اين دانشگاه هيچگونه -1
باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميـل ظرفيـت    شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي اين دانشگاه پذيرفته مي) شبانه( هاي نوبت دوم وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3. خواهد گرفت

    98613-35856: كدپستي  .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 3كيلومتر ، زابل: آدرس -5. گردد مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي -4 .يچ وجه مسترد نخواهد شدبه ه
  054-31232330-5: تلفن
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  ها پيوست  256صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :دانشگاه زنجان -45
  .هاي دولتي رايگـان اسـتفاده خواهنـد نمـود     از خوابگاه 94-95در سال اول تحصيلي ) ها در كشور و بدون احتساب سهميه(شته امتحاني دانشجويان پذيرفته شده داراي رتبه پنج درصد اول ورودي در ر -1
دوم  هخـالي بـراي دانشـجويان روزانـه از نيمـ     هاي دولتي، امكان واگذاري خوابگاه در صورت وجود ظرفيـت   با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه )الف :هاي دانشجويي شرايط خوابگاه -2

دانشـگاه هـيچ   ايـن  ) ب .هاي خودگردان خصوصي با هزينه شخصي اسكان يابند توانند در خوابگاه اول دوران تحصيلي دانشجويان صرفا مي هميسر خواهد بود و در نيم)  نيمسال دوم به بعد(دوران تحصيل 
هـاي خـودگردان بخـش     توانند در كل مدت زمان تحصيل خـود از خوابگـاه   اين دسته از دانشجويان در صورت تمايل مي. ندارد) شبانه(نشجويان نوبت دوم تعهدي نسبت به تامين و تخصيص خوابگاه به دا

 :هـاي خصوصـي خـودگردان بـه نشـاني      بگـاه جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و همچنـين ميـزان اجـاره بهـاي هـر تـرم خوا          داوطلبان و متقاضيان خوابگاه  -4 .خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند
www.znu.ac.ir/stu_vp/Index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa مراجعه نمايند.  

 :كازرون  دانشگاه سلمان فارسي ـ -46
 www.kazeroun.ac.ir: نشاني اينترنتي    071-42226051-2: تلفن.    كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني: آدرس -2. باشد اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

 :دانشگاه سمنان -47
معذور و پرديس خودگردان ) شبانه(كند و از واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم  دانشگاه به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مياين با توجه به محدوديت امكانات،  -1

جاده  5سمنان كيلومتر : آدرس -3. باشد مي) سمنان كيلومتري20(شهر  مديريت آموزشي در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در مهدي هاي روانشناسي و هاي رشته كيل كالسمحل تش -2 .است
   www.semnan.ac.ir :نشاني اينترنتي       023-33654330-33654329-33654327 :تلفن     .   دانشگاه سمنان 1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،دامغان

 :اسدآباد همدانـ الدين اسدآبادي  دجمالدانشگاه سي -48
  www.sjau.ac.ir: نشاني اينترنتي                081-33137450-7 :تلفن             .الدين اسدآبادي همدان، اسدآباد، ميدان سيدجمال: آدرس

 :ـ زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان -49
اطالعـات   -2 .نمايد و هيچگونه تعهدي نسبت به پذيرفته شدگان دوره شبانه و نيز متقاضـيان خوابگـاه متـأهلي نـدارد     خوابگاه واگذار مي ،نشجويان دختر و پسر دوره روزانهدا% 70تنها به دانشگاه اين  -1

   www.usb.ac.ir:وبسايت دانشگاه به نشانيدر بيشتر 
 :دانشگاه شاهرود -50

، ميـدان هفـت تيـر    ،شـاهرود : آدرس -2 .تعلق نخواهد گرفت خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم توانند از خوابگاه استفاده نمايند و سال مينيم روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دو شدگان دوره پذيرفته -1
  023-32392204-9: تلفن             3619995161 :كدپستي          316 :صندوق پستي      .بلوار دانشگاه

 :دانشگاه شهركرد -51
 .دداخواهد و امكانات رفاهي اختصاص خوابگاه ، شهركرد دانشگاهواگذاري خوابگاه نامه  طبق شيوهروزانه واجد شرايط دوره دانشجويان تعدادي از صرفاً به ين دانشگاه ا

 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -52
 .هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر كرمان تعيين خواهد گرديدهاي واحد پرديس براساس مصوبات  شهريه رشته -2. استخوابگاه فاقد  1394-95جهت سال تحصيلي اين دانشگاه  -1

 :ـ تهران دانشگاه شهيد بهشتي -53
 بـت دوم نوتحصيلي دوره هاي  رشتهكليه محل تحصيل دانشجويان در  -2 .باشد مي تحصيالت تكميلياولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون  -1
  .باشد مي از توابع شهرستان سوادكوه استان مازندران» پرديس زيرآب« )شبانه(

 :دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز -54
   www.scu.ac.ir: نشاني اينترنتي        061-33362714: تلفن  . ارزيابي دانشگاه ريزي و سازمان مركزي مديريت برنامه ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز: آدرس

   :شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  انشگاهد -55
شوند، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، غـذا و سـرويس    مي به دانشجوياني كه در پرديس تبريز دانشگاه پذيرفته -2. مراغه واقع شده استـ كيلومتري جاده تبريز   35دانشگاه در  سايت اصلي -1

دانشـگاه هـيچ    شـوند،  پـرديس اصـلي پذيرفتـه مـي    ) شبانه(هاي نوبت دوم  دانشجوياني كه در دوره براي -3 .)ل اين دانشجويان در پرديس تبريز خواهد بودمحل تحصي(نخواهد گرفت  اياب و ذهاب تعلق
ـ دانشجويان روزانه غيربـومي ارا  ي صرفا بههاي مجرد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است و خوابگاه -4. ندارد تعهدي در قبال اسكان، تغذيه و اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهي ه شـده كـه بـه صـورت     ئ

   www.azaruniv.ac.ir    :نشاني اينترنتي          -53714 161 :صندوق پستي   5375171379 :كدپستي  .  شوند خودگردان اداره مي
 :دانشگاه شيراز -56

در خوابگـاه دولتـي ظرفيـت    نفـر دانشـجوي پسـر     320نفـر در خوابگـاه خـودگردان و     120انشجوي دختر در خوابگاه دولتـي و  نفر د 270با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز براي پذيرش  -1
زانه ساكن اطراف شيراز تـا شـعاع   به دانشجويان رو -3 .خواهد بود تحصيالت تكميلياولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون  -2. شود دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميخوابگاهي 

هلي أخوابگـاه متـ   يمعدودتعداد  -5 .ندارد) شبانه( هيچگونه امكانات و تعهدي براي اسكان تمامي دانشجويان نوبت دوم دانشگاه شيراز -4 .شود كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي 100
 www.shirazu.ac.ir :در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مـورد خوابگـاه بـه سـايت دانشـگاه شـيراز بـه آدرس        -6 .شود دانشگاه واگذار ميبه افراد واجد شرايط و با امتيازبندي طبق مقررات 

عمران، عمران ـ يالن با مدرك كارشناسي عمران  التحص فارغ) الف: گردد مهندسي محيط زيست توصيه ميـ   سنجش از دور و عمرانـ   هاي مهندسي عمران قابل توجه متقاضيان رشته -7 .مراجعه فرماييد
سـازه،  ـ   خـاك، عمـران   ـآب، عمـران    ـالتحصيالن با مدرك كارشناسي عمران   فارغ )ب. سنجش از دور دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند ـمخابرات، رشته مهندسي عمران   ـنقشه برداري، مهندسي برق   ـ

  .دمهندسي محيط زيست دانشگاه شيراز را انتخاب نماين ـسي شيمي، مهندسي مكانيك، رشته عمران عمران، مهندسي آب كشاورزي، مهند ـعمران 
 :دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران -57

   www.iuim.ac.ir :ينترنتينشاني ا          021-22804518 :تلفن        43پالك ، كوهستان نهم ،خيابان پاسدارانتهران، : آدرس -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1
 :دانشگاه صنعتي اراك -58

   086-33670020: دورنگار          33670021-3 :تلفن            41167-38181 :كدپستي        .اراك، خيابان دانشگاه: آدرس -2. باشد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه فاقد -1
   www.arakut.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :اروميه دانشگاه صنعتي -59
: كدپسـتي   .اول جـاده بنـد   اروميه،: درسآ -2. شود هاي خودگردان خصوصي داخل شهر معرفي مي هدانشگاه صنعتي اروميه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت نياز دانشجو به خوابگا -1

  www.uut.ac.ir :اينترنتي نشاني  044-33728180-81: تلفن 57155419: صندوق پستي  5716617165
 :دانشگاه صنعتي اصفهان -60

  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم مي
 :دانشگاه صنعتي اميركبير -61

پرديس گرمسـار فاقـد تسـهيالت     -3 .باشد دوم مي اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت -2. اختصاص خوابگاه در صورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي است -1
  .باشد ها مي دانشگاهي و خوابگاه براي كليه دوره

 :دانشگاه صنعتي بابل -62
  .دنماييـ مراجعـه   www.nit.ac.irايت براي آشـنايي بـا دانشـگاه بـه سـ      -3. باشد اولويت در دادن خوابگاه، با دانشجويان روزانه خارج از استان مي -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه متاهلين نمياين  -1
    0111-3232071-4: تلفن. بابل، خيابان شريعتي: آدرس -5 .باشد قابل دسترس مي http://edu.nit.ac.ir: هاي مرتبط با تحصيالت تكميلي در سايت قوانين و اطالعيه -4

 :دانشگاه صنعتي بيرجند -63
  www.birjandut.ac.ir :نشاني اينترنتي             056-2252001-4و  32391000 :تلفن     .   بلوار صنعت و معدن ،بيرجند: آدرس

 :االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم -64
  .ابتداي جاده ديلم ،شهرستان بهبهان ،خوزستان: آدرس

 :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -65
در ايـن   .گاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و بر حسب اولويت تخصيص خوابگـاه انجـام خواهـد شـد    با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانش :روزانه دورهشرايط ) الف

بـه  : )شـبانه ( شـرايط دوره نوبـت دوم  ) ب. شـد هاي خـودگردان اسـتفاده خواهـد     هاي ورودي بوده و براي ساير متقاضيان، تا حد امكان از خوابگاه اول براساس رتبه% 50راستا، اولويت اختصاص خوابگاه با 
شـود، در صـورتي كـه اعتبـار الزم      با توجه به اينكه وام شهريه دانشجويان نوبت دوم از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين مـي . به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت) شبانه(دانشجويان نوبت دوم 

هـاي   به دانشـجويان دوره : هاي مشترك، پرديس خودگردان و مجازي دوره) ج. يان تأمين نگردد، دانشگاه درخصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي نداردبراي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجو
: سـاير شـرايط و ضـوابط بـه سـايت دانشـگاه بـه آدرس       داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     ) د. مشترك، پرديس خودگردان و  مجازي به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفـت 

www.kntu.ac.ir مراجعه فرمايند.  
 :دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز -66

  .سهندشهر جديد  ،تبريز: آدرس -2 .به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفتو پرديس خودگردان نوبت دوم هاي  ، براي دانشجويان دورهدانشگاه با توجه به محدوديت خوابگاه -1
        www.sut.ac.ir: اينترنتي نشاني         041-33443801-9: تلفن

 :دانشگاه صنعتي شريف -67
شناسـي   مهندسي مكانيك، مهندسي انرژي، مهندسي هوافضا، مهندسـي شـيمي و نفـت و رشـته زبـان      مهندسي برق، :هاي پژوهشي در دانشكده ـ  تحصيل دانشجويان در شيوه تحصيلي آموزشي ادامه -1
به شيوه آموزش محور تبديل خواهد  در غير اين صورت، شيوه تحصيل دانشجو ،باشد به احراز شرايط دانشكده و دانشگاه مي شناسي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل، منوط ها و زبان ايانشي در مركز زبانر

متاسفانه به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و ساير امور رفـاهي بـراي    -3 .هاي دانشگاه امكان پذير خواهد بود محدوديت ها و در قالب با توجه به اولويت تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه فقط -2 .شد
  .وجود ندارد) شبانه(دوم  دانشجويان نوبت

 :شيرازدانشگاه صنعتي  -68
  .باشد متأهلي ميخوابگاه اين دانشگاه فاقد 

 :دانشگاه صنعتي قم -69
 .باشد مي يبگاهخوافاقد امكانات  اين دانشگاه

 :كرمانشاهدانشگاه صنعتي  -70
 www.kut.ac.ir :نشاني اينترنتي 083-37259980-82 :تلفن .ورودي شهرك صدرا ،كرمانشاه :آدرس -2. باشد اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

 :ندانشگاه صنعتي همدا -71
 www.hut.ac.ir: نشاني اينترنتي       081-38411411: تلفن    .باشد يكارشناسي ارشد م انيدانشجو رايخوابگاه ب فاقد اين دانشگاه



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  257صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :ـ تهران دانشگاه عالمه طباطبائي -72
دانشـجويان دوره   -2 .بيست) 20(هاي زير  دانشجويان دوره روزانه با رتبه -1 :يط زير مشمول دريافت خوابگاه هستندادانشجويان ورودي كارشناسي ارشد در صورت داشتن شر :ضوابط واگذاري خوابگاه -1

توانند بر اساس رتبه قبـولي   در صورت وجود ظرفيت مي )با اولويت دانشجويان دختر( ساير دانشجويان  دوره روزانه -3. هنري و ورزشي هاي كشوري در يكي از مسابقات علمي، فرهنگي، روزانه دارنده مقام
خوابگـاه بـراي    دانشـگاه فاقـد   -4. هاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان يابنـد  توانند در خوابگاه مي در صورت امكان، ر صورت وجود ظرفيت،هاي دانشگاه استفاده نمايند و د آزمون سراسري، از خوابگاه

ـ دانشگاه از ارا -5 .جويان شبانه اختصاص خواهد يافتهاي خودگردان، بخشي از اين ظرفيت به دانش كارشناسي ارشد بوده و در صورت داشتن ظرفيت مازاد در خوابگاه )نوبت دوم(دانشجويان دوره شبانه  ه ئ
  .بـا مصـاحبه خواهـد بـود     هاي تحصيلي دورهدر كليه پذيرش در رشته مددكاري  -7 .دانشگاه عالمه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است -6 .هرگونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان پرديس معذور است

، بصـورت نيمـه متمركـز و بـا     )در مؤسسه آموزش عالي بيمه اكـو ( ريزي بيمه پذيرش دانشجو در رشته علوم محاسبات و برنامه -9 .باشد به زبان انگليسي مي ه اكوموسسه آموزش عالي بيم آموزش در -8
   021-44737510-19: تلفن   1489684511 :كدپستي   .تقاطع بزرگراه شهيد همت ،بلوار دهكده المپيك ،سازمان مركزي ،تهران :آدرس -10. آزمون و مصاحبه خواهد بود

آدرس پـرديس تحصـيالت    -12. مراجعه نماينـد  www.atu.ac.ir: به نشانيهاي شبانه و پرديس تحصيالت تكميلي و اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه  داوطلبان براي اطالع از شهريه دوره -11
  021-55420037-38-46: تلفن         .612لشكر، جنب پمپ بنزين، پالك تر از چهارراه  تهران، خيابان كارگر جنوبي، پايين: تكميلي

 :دانشگاه علم و صنعت ايران -73
 دانشـجويان دوره فاقد خوابگـاه متـاهلي بـراي      همچنين اين دانشگاه -2. نمايد خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات اين -1

 دانشـگاه ايـن   سـايت آدرس  -4. هرگونـه تسـهيالت رفـاهي و خوابگـاهي اسـت      واحد نور اين دانشگاه فاقـد  -3. باشد مي) شبانه(روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم 
iust.ac.ir   و آدرس سايت تحصيالت تكميلي pga.iust.ac.ir باشد مي.  

 :فناوري مازندران ـ بهشهرانشگاه علم و د -74
  011-34552008: نمابر          34552007 :تلفن            .جاده دريا 3كيلومتر  ،خيابان دانشگاه ،بهشهر ،مازندران: آدرس -2 .باشد دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه مي اين -1

   www.muzust.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي -75

 .استبوده و از ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان معذور  يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -2. كليه پذيرفته شدگان بايستي از سالمت كامل جسمي برخوردار باشند -1
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهواز -76

 www.ramin.ac.ir: نشاني اينترنتي        061-36522370: تلفن     .باشد فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي و ومتري اهواز قرار داردكيل 35در اين دانشگاه 
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -77

 www.sunru.ac.ir :نشاني اينترنتي      .باشد مي ها ها و دوره ي براي كليه رشتهاين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -78

در صورت ارائه به قيمـت تمـام شـده     ... و اياب و ذهابسرويس  هاي خدمات رفاهي از قبيل تغذيه، گيرد وكليه هزينه به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1
 .باشد نامه براي دانشجويان نوبت دوم به عهده دانشجو مي هزينه اجراي پايان -3 .اخذ خواهد شد

 :ي خرمشهريدانشگاه علوم و فنون دريا -79
        061-53534941: كستلف         .)ع(ابن ابيطالب بلوار علي، خرمشهر: آدرس -3. باشد اين دانشگاه داراي سلف غذاخوري مي -2 .باشد محدود مياين دانشگاه امكانات خوابگاهي در  -1

  www.kmsu.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :دانشگاه فردوسي مشهد -80

ـ : وام تحصـيلي  -2. گردد هاي دو نفره در مجموعه پرديس دانشگاه واگذار مي صورت اتاق درصد به دانشجويان روزانه و واجد شرايط به 100سقف  درصد و تا 80به حداقل : مجردي خوابگاه -1 ر اسـاس  ب
اسـاس   سـاير خـدمات رفـاهي بـر     -4. گردد ه ميئراا ناهار به كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام به دانشجويان خوابگاهي: تغذيه -3. گيرد وق رفاه به اكثر دانشجويان اين نوع وام تعلق ميضوابط صند

  .الملل مراجعه نمايند تحصيلي به سايت مديريت آموزشي و پرديس بين هي از ميزان شهريهالملل براي آگا داوطلبان دوره نوبت دوم و پرديس بين -5. گردد ه ميئضوابط صندوق رفاه ارا
 :رهنگياندانشگاه ف -81

ران نهضـت سـوادآموزي و   التدريس و آموزشيا معلمان حق :تبصره). مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(نام در آزمون  دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1
دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بـر موافقـت    -2. باشند و در صورت انتخاب قبولي آنان لغو خواهد شد كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند مجاز به انتخاب رشته نمي... نيروهاي قرادادي و

داوطلبان بايد براي دريافت ايـن فـرم بـه ادارات آمـوزش و     (اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط  ش و پرورش محل خدمت خود بربا ادامه تحصيل شاغالن رسمي يا پيماني از اداره آموز
فـرم  (تي كه داوطلب بـدون داشـتن موافقتنامـه كتبـي     لذا در صور. نام در آزمون است عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت: تبصره). پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند

  .هــا و مؤسســات آمــوزش عــالي دولتــي يــا غيردولتــي  عــدم اشــتغال بــه تحصــيل در دانشــگاه -3. تلقــي خواهــد شــد» كــان لــم يكــن«انتخــاب رشــته نمــوده و پذيرفتــه شــود قبــولي وي  ) معلــم
انـد،   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يـا غيرمعـادل دريافـت نمـوده     و باالتر از دانشگاه) يا ناپيوستهپيوسته (فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد  -4

با توجه به قانون مـديريت   -6 .نشگاه فرهنگيانبراي پذيرفته شدگان دا سال سابقه خدمت آموزشي در آموزش و پرورش 3داشتن حداقل  -5. باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي مجاز به انتخاب رشته
قـانون مـديريت خـدمات     61به استناد تبصره ذيل ماده : تبصره. توانند ادامه تحصيل دهند خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي

عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط  -7. باشد مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي ضوابطوب اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچكشوري، 
چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شـود و يـا    -8. امي استو اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الز) 1شماره دفترچه (نام  راهنماي ثبتكلي مندرج در دفترچه 

مسـوؤليت   -9 .هـاي ناشـي از آن خواهـد بـود     گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت
سال تمـام   25حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي ـ پيماني   -10. كند مي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نميناشي از عدم رعايت ضوابط عمو

چنانچه در زمان شروع بـه   ،اند سپردهمجلس شوراي اسالمي  8/3/1369ب به استناد قانون متعهدين خدمت مصوافرادي كه قبالً به آموزش و پرورش تعهد خدمت : 1تبصره . باشد مي 31/6/1394تا تاريخ 
بايد قبل ازشروع به تحصـيل، تعيـين تكليـف     ليكن ساير تعهدات مي. باشند ملزم به سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصيل مي قانون مزبور، 4، به استناد ماده آنان به اتمام نرسيده باشداوليه تحصيل، تعهد 

افرادي كه هيچگونه تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارند تابع قانون آموزش رايگان خواهنـد بـود اينگونـه افـراد صـرفاً      : 2تبصره . تلقي خواهد شد» كان لم يكن«ير اين صورت قبولي فرد در غ. شوند
هـاي   شوند، مجاز به انتخاب رشـته  التحصيل مي فارغ 31/6/1394آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ دانشجويان سال  -11. براساس قانون مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد

  .تلقي خواهد شد» كان لم يكن« التحصيل نشده باشند، قبولي آنان فارغ 31/6/1394ليكن افراداي كه به هر دليل تا مورخ  ،باشند پيماني مي ـتحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي 
 :ادانشگاه فس -82

  .دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارد اين
 :دانشگاه قم -83

معـدل نيمسـال، خـانواده    (هاي بعدي نيز در صورت وجود ظرفيت، بر اساس اولويت امتيازبنـدي   هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه در دو نيمسال اول تحصيلي ندارد و در نيمسالاين دانشگاه  -1
تغذيـه   -3. باشـد  مـدت تحصـيل مـي    در تمـام ) شـبانه ( اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان نوبـت دوم  -2. نمايد خوابگاه واگذار مي) و بعد مسافت) ره(ان، كميته امداد امام خمينيايثارگر

براي دانشجويان  در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته) پوشش چادر( داشتن حجاب كامل اسالمي -4. شود ه ميچهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارائ فقط در روزهاي غير تعطيل از شنبه تادانشجويان 
  .قم، بلوار امين، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس: آدرس -6 .باشد مي در اين دانشگاه محيط آموزشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا -5. دختر الزامي است

   www.qom.ac.ir: نشاني اينترنتي                               37116-46611: كدپستي
 :دانشگاه كاشان -84

بـراي   -2. باشـد  مـي  كيلـومتري دانشـگاه كاشـان    10واقع در انتهاي خيابـان طالقـاني در فاصـله حـدود      تعيين شده است، واحد خواهران» زن« ها هايي كه جنسيت پذيرش در آن رشته محل تحصيل -1
ضمنĤ خوابگـاه واحـد خـواهران    . ها استفاده نمايند خوابگاه توانند از اين و دانشجويان با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود در دانشگاه وجود دارد

روزهـاي   براي دانشـجويان روزانـه در   اًتغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان صرف -4. گيرد نمي به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق -3. تواقع شده اس) در جوار پرديس خواهران( در انتهاي خيابان طالقاني
محـل   -6. تواننـد از تغذيـه اسـتفاده نماينـد     مي) يارانه% 50با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 50دانشجويان شبانه با پرداخت حدود  -5. شود ه ميئغيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارا

  .باشد تحصيل رشته فيتو شيمي در شهر قمصر مي
 :ـ سنندجدانشگاه كردستان  -85

        www.uok.ac.ir: نشاني اينترنتي           087-33664600: تلفن         66177-15175: كدپستي   416: پستي صندوق. سنندج، بلوار پاسداران: أدرس
 :دانشگاه گلستان ـ گرگان -86

  www.gu.ac.ir: نشاني اينترنتي 0171-2322806: تلفن  49138-15759: كدپستي  155: صندوق پستي. گرگان، خيابان شهيد بهشتي: آدرس -2 .باشد ي ميدولت اين دانشگاه فاقد خوابگاه -1
 :دانشگاه گنبد -87

 .باشد دانشگاه گنبد كاووس فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي
 :دانشگاه گيالن ـ رشت -88

 .مراجعه نمايند www.guilan.ac.ir: به سايت دانشگاه گيالن به آدرس هاي تماس ها و تلفن ، آدرس دانشكدهها شهريه دورهكليه شرايط و ضوابط دانشگاه، داوطلبان جهت اطالع از 
 :آباد دانشگاه لرستان ـ خرم -89

خـدمات سـلف بـراي دانشـجويان روزانـه و شـبانه براسـاس قـوانين صـندوق رفـاه            -2. نمايد نيمسال در حد امكان خوابگاه واگذار مي 4ارشد به مدت  دانشگاه جهت دانشجويان مقطع كارشناسياين  -1
  ـ  آبـاد  جـاده خـرم   5كيلـومتر   ،بـاد  آ خرم :آدرس -4 .باشد ه ميئقابل ارا) بدون يارانه دانشجويي(براي دانشجويان ارشد پرديس خودگردان خدمات سلف بصورت آزاد  -3 .گردد ه ميئدانشجويان كل كشور ارا

   www.lu.ac.ir :نشاني اينترنتي                 066-33120104 : نمابر              33120097و  33120106 :تلفن               . تهران
 :دانشگاه مازندران ـ بابلسر -90

  .باشد مي يدانشجوياين دانشگاه فاقد خوابگاه 
 :اه محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگ -91

  www.uma.ac.ir : نشاني اينترنتي 045-33512081-90 :تلفن. انتهاي خيابان دانشگاه ،اردبيل: آدرس -2 .گيرد نيمسال تحصيلي خوابگاه دولتي تعلق مي 4دانشجويان دوره روزانه  تمام هب -1
 :دانشگاه مراغه -92

 .اشدب صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه
 :دانشگاه مالير -93

  .نماينـد اطالعـات الزم را كسـب   سـايت اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني ذيـل،       توانند با مراجعه به  مي... تغذيه و  وام تحصيلي، مندي از امكانات رفاهي شامل خوابگاه، محترم در خصوص بهره انداوطلب -1
  www.malayeru.ac.ir: نشاني اينترنتي              081-33339841 :فنتل           . مالير ـجاده اراك  4كيلومتر مالير،  :آدرس -2
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  ها پيوست  258صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :هاي نوين قوچان دانشگاه مهندسي فناوري -94
  .مراجعه نماييد  www.qiet.ac.ir :جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس -2 .در اخنيار دانشجويان قرار خواهد گرفت) خصوصي(خوابگاه بصورت خودگردان  -1

 :دانشگاه نيشابور -95
حضـور تمـام وقـت دانشـجويان در      -3 .نياز الزامي است در صورت عدم تجانس رشته مقطع كارشناسي با رشته كارشناسي ارشد، گذراندن دروس پيش -2 .باشد ميدولتي دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه  -1

 www.neyshabur.ac.ir: نشاني اينترنتي     051-42628000: تلفن     .   انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديبنيشابور، : آدرس -4 .دانشگاه الزامي است
 :دانشگاه هرمزگان -96

  .بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان نداردي خوابگاه دانشجويهرمزگان فاقد دانشگاه 
 :دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز -97

    51335/4567: صندوق پستي         5164736931: كدپستي            .ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز: آدرس -2 .باشد يم يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -1
 www.tabrizau.ac.ir: نشاني اينترنتي                  041-35412140و  35419975 : تلفن

 :دانشگاه هنر اصفهان -98
   031-36249836-36249840 :تلفن         1744 :صندوق پستي        .چهارراه خاقاني ،خيابان حكيم نظامي ،اصفهان: آدرس -2 .باشد مي خوابگاههرگونه فاقد  اين دانشگاه -1

  www.aui.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :دانشگاه هنر تهران -99

 .نـدارد ) شـبانه (نوبـت دوم  دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانه و  -3 .باشد مي فاقد خوابگاه متاهليدانشگاه  -2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد دانشگاه امكان ارائه -1
بايسـت   شند، ميبا نياز طبق تشخيص گروه مي دروس پيشروزانه كه موظف به دانشجويان دوره  -5. باشند موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي دانشجويان -4

اطالعـات   -7 .دارد دجـو بهمـن و گيرد، حسب تشـخيص گـروه در    تعلق ميايشان نياز به  دانشجوياني كه پيششروع به تحصيل احتمال  -6 .را پرداخت نمايندخود براني جنياز كمبود و  شهريه دروس پيش
  www.art.ac.ir : به نشاني دانشگاهاينترنتي سايت بيشتر در 

 :دانشگاه ياسوج -100
آدرس  -3 .خيابـان دانشـجو   ،ميـدان معلـم   ،ياسـوج : آدرس -2. براي اطالع از شرايط اعطاي بورس به وبگاه دانشـگاه مراجعـه نماييـد    .كند به داوطلبين ممتاز بورس تحصيلي اعطا ميدانشگاه ياسوج  -1

  www.yu.ac.ir :نشاني اينترنتي       074-33223177-33223193 :تلفن         .جنب سازمان بهزيستي ،خيابان پاسداران ،ياسوج): مديريت( ساختمان مركزي
 :دانشگاه يزد -101

. گيـرد  و پذيرفته شدگان بدون آزمون با شرايط مصوب دانشگاه يزد، تا سقف يك ميليون تومان ماهيانـه پژوهانـه دانشـجويي تعلـق مـي     ) اول تا سوم( هاي برتر به پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد رتبه -1
 www.yazd.ac.ir :نشاني اينترنتي     89195-741 :صندوق پستي         .خيابان پژوهش ،بلوار دانشگاه ،صفاييه ،يزد: آدرس -2 .يشتر در وبگاه دانشگاهجزييات ب

 :هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش -102
  . الع از محل تحصيل به سايت سازمان مراجعه شودبراي اط -2. باشند واحدهاي دانشگاهي اين سازمان فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

 :بممجتمع آموزش عالي  -103
بينـي شـده و تحويـل داده     اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيش. فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد يمجتمع آموزشاين  -1

 www.bam.ac.ir :اينترنتي نشاني             034-44215868: تلفن          .بزرگراه خليج فارس ،بم: آدرس -2. خواهد شد
 :سراوانمجتمع آموزش عالي  -104

 www.saravan.ac.ir :ي اينترنتينشان   054-37630098 :نمابر     37630098 :تلفن   9951634145:كدپستي    .بلوار پاسداران، شهرستان سراوان ،استان سيستان و بلوچستان :آدرس
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 در(علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -4 .دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -3. دانشگاه را رعايت نمايد
  .بـه دانشـگاه را مطـابق ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد          صورت انصراف، دانشجو موظف است خسـارت وارده  در -5 .استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه
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دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران -1 :رايط عموميش) الف
  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد -3. برخوردار خواهند شد) ريهاي عادي، ضروري و اضطرا وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  و نيز از تسهيالت قرض

محـل تحصـيل خـود را    كـه  هـاي تحصـيلي دانشـگاه     شناسي و حائزين رتبه اول در ساير رشته زيست  در رشته 3تا  1هاي  حائزين رتبه ،داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي -1 :ياختصاص شرايط) ب
 علـوم جـانوري بـا همكـاري پژوهشـگاه      -رشته زيست شناسي  -2. مند خواهند شد آشتياني بهره از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي ،لم و فرهنگ انتخاب نماينددانشگاه ع

هاي تحقيقـاتي بنيـادي و كـاربردي در     هاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژه مندي از توانمندي بهرهپژوهشگاه و به منظور اين هاي پژوهشي  طرحالمللي  بينبا توجه به اهميت لذا شود،  رويان انجام مي
سـه نيمسـال   گذراندن دو واحد ابزارهاي تحقيق، شش واحد زبان انگليسي در طول  -3 .رشته الزامي استاين در مقطع كارشناسي براي داوطلبان  17دارا بودن حداقل معدل كل هاي بنيادي،  عرصه سلول

با اعطاي مدرك معتبـر  عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان ) در نيمسال دوم(هاي كمي و كيفي تحقيق  و دو واحد آشنايي با روش) در نيمسال دوم(، دو واحد كارآفريني )واحد 2هر نيمسال (
هـاي پژوهشـي    نامـه تشـويق فعاليـت    از مزاياي مالي آئينعلمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح  -4. ، ارائه خواهد شدجداگانه

وابط هـاي جهاددانشـگاهي برابـر مقـررات و ضـ      هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -5. مند خواهند شد دانشگاه بهره
شناسي علوم جانوري بـا همكـاري پژوهشـگاه رويـان، رشـته مهندسـي صـنايع و         مطالعات فرهنگي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس، رشته زيست -رشته علوم اجتماعي -6 .مربوط، استخدام خواهند شد

: هـا عبارتنـد از   برخـي رشـته  دار پژوهشي در  محورهاي اولويت: محورهاي پژوهشي -7. شود برگزار مي مهندسي مالي با همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي و رشته پژوهش هنر با همكاري دانشگاه هنر
 .چندگانـه  گيري با معيارهـاي  يابي تسهيالت و تصميم زنجيره تأمين، مكان ؛رشته مهندسي صنايع. درماني  هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و سلول شناسي سلول زيست ،شناسي علوم جانوري رشته زيست

 خيابـان شـهيد قموشـي    ،اصـفهاني  بلـوار اشـرفي   ،فلكه دوم صادقيه ،تهران :آدرس) ج .هاي نوين هاي آشوب و استراتژي هاي آينده، تئوري ، سازمانكارهاي كوچك و متوسط و  توسعه كسب ؛MBAرشته 
 www.usc.ac.ir: اينترنتينشاني         021-44214750: نمابر   44238171-5: تلفن              .كوچه بهار ،)پارك سابق(

 :يزدـ هنر دانشگاه غيرانتفاعي علم و  -124
تحقيقـات و   هـاي مصـوب وزارت علـوم،    نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيـين  -2. الزامي است خواهران، ونات اسالمي براي براداران وئرعايت كامل ضوابط پوشش و ش -1 :شرايط عمومي) الف

 -4. الحسنه ايران وابسته به جهاد دانشگاهي اسـتفاده نماينـد   توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم و صندوق قرض دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3. فناوري را رعايت نمايد
دانشـگاه بـه   ايـن  التحصـيالن   در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ :شرايط اختصاصي) ب. نامه تخفيف دانشگاه، تخفيفات ويژه در نظر گرفته خواهد شد به نفرات اول تا سوم هر رشته بر اساس آيين

هاي كمي و كيفي تحقيق عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان  كارآفريني و اشنايي با روش كار، ابزارهاي تحقيق، هاي كسب و هاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي، مهارت بازار كار، دوره
 www.sau.ac.ir :نشاني اينترنتي 035-38264080-89: تلفن .بلوار دانشجو يزد، :سآدر) ج. گردد مقطع كرشناسي ارشد برگزار مي

 :ـ بابل دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -125
  www.ustmb.ac.ir : نشاني اينترنتي 011-2191205-9: تلفن  12سرداران  ،رسيخيابان شيخ طب ،بابل ،مازندران: آدرس -2. باشد داراي خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي دانشگاه -1

  :غيرانتفاعي مفيد ـ قم  دانشگاه -126
داشـته   را يباالتر دروس حـوزو هفتم و  هيمعتبر، اتمام پا فيبودن پژوهش و تأل ارشد، دارا يدر آزمون كارشناس يرقم كي يها رتبه ،ياحراز رتبه اول در مقطع كارشناس ليقب از يطيكه شرا يانيدانشجو -1

خـدمات   يهـا  نهيا هزامن أتيبرابر مصوبه ه -3 .دداررا ) با دريافت هزينه از دانشجو(يي خوابگاه دانشجوامكان واگذاري دانشگاه  -2 .شوند يم برخوردار هيدر شهر فياز تخفنامه تخفيفات،  طبق آيين ،باشند
ـ رعا نيو همچن انيدانشجو هيدانشگاه توسط كل يداخل يها نامه نييو مقررات و آ يو اسالم يون اخالقئش تيرعا -4 .شد دانشگاه اخذ خواهد يشورا بيبر اساس تصو يجانب و  يحجـاب كامـل اسـالم    تي

شـهريه   -6 .رديـ گ يررات مربوط توسط دانشگاه انجام مـ بر اساس ضوابط و مق يرانيرايغ انيدانشجو رشيپذ -5 .است يالزام ديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش
  .مراجعه نمايند www.mofidu.ac.ir: يدانشگاه به نشانبه سايت اينترنتي  شترياطالعات بداوطلبان براي كسب  -6. ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود دوره

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آبا ـ آبيك -127
 2899250 :فكس  2899896-9 و 2899251-3 :تلفن. ورودي شهرك قدس ،)عج(ميدان وليعصر، آبيك :سادر

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز -128
خيابـان   ،شـيراز : آدرس -3. مراجعـه نماييـد   www.apadana.ac.ir :به نشـاني  جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت مؤسسه -2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه 3مؤسسه داراي  -1

  071-38425060: دورنگار        38321444-38422788: تلفن       71858-84891: كدپستي    . كوچه سوم ،انتهاي خيابان شهيد شيخي ،همت جنوبي
 :اروميهـ  آذرآبادگانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -129

 به دانشجويان واجد شـرايط وام كمـك شـهريه از طـرف     -2 .شهريه ثابت برخوردار خواهند شد درصد 20و  30، 50ترتيب از تخفيف ه آموزشي اين موسسه برتبه اول، دوم و سوم هر ترم  دانشجويان -1
هزينـه آن بـه عهـده خـود      خود گـردان اسـكان دهـد و    هاي موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه اين -3. صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت

. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخـوردار خواهنـد شـد    -5. باشد استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن -4. دانشجو خواهد بود
   201شماره  ،مجتمع فرهنگي شمس روبروي ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه: آدرس -7. هريه تعلق خواهد گرفتورزشي تخفيف ش به كليه قهرمانان اول -6

  www.uca.ac.ir: نشاني اينترنتي             044-33839350: دورنگار               33828351-33827771-33827171 :تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آفاق ـ اروميه -130

براساس ضوابط صندوق رفـاه   به دانشجويان واجد شرايط -3 .توانند از مهمانسراي دانشگاه استفاده نمايند مي در صورت تمابل ياندانشجو -2. هاي خودگردان معرفي خواهند شد خوابگاه يان بهدانشجو -1
   57147-93361 :كدپستي            57155-1915: صندوق پستي           . شهيد دستغيب، كوي اورژانس خيابان ،اروميه: آدرس -4. گرفت دانشجويي وام تعلق خواهد

   www.afagh.ac.ir :اينترنتينشاني         044-32259590: نمابر          32259590-1و  32225459: تلفن
 :بروجردـ  رينشمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آف -131

دانشـجويان ممتـاز در هـر نيمسـال از      -3. باشند پذيرفته شدگان المپياد و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف مي -2. باشد دران مياين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برا -1
بروجـرد، جـاده    :آدرس -6. گيرد شرايط الزم وام تعلق مي به دانشجويان با -5. باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي خانواده -4. تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد

   www.afarinesh.ac.ir :نشاني اينترنتي    066-42468380 :دورنگار      42468397-42468255: تلفن     593 :صندوق پستي).        عج(وليعصر كوي، آباد شمالي اسالم، كمربندي
 :ـ تهران) هرانويژه خوا(طه  مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آل -132

هـاي   رشـته  در و 500هاي فني و مهندسي و علوم پايه بـا رتبـه كمتـر از     در رشتهتحصيالت تكميلي آزمون  داوطلبان ممتاز -2. ها و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف خواهند بود المپيادي -1
 هاي علـوم  در رشته 500تا  200هاي  رتبه و هاي فني و مهندسي و علوم پايه در رشته 1000تا  500هاي  مزيت تحصيل رايگان و رتبه ازكه اين موسسه را انتخاب نمايند،  200علوم انساني با رتبه كمتر از 

 موسسه از تخفيف شهريه ثابت استفاده خواهنـد نامه داخلي  حافظان كل قرآن طبق آيين دانشجويان برتر مسابقات قرآني و -3. شوند مي مند بهره تخفيف شهريه ثابت در طول دوره تحصيل% 50انساني از 
اول و دوم در هر نيمسال تحصـيلي بـه شـرط     دانشجويان رتبه -5 .مند خواهند شد تحصيل رايگان بهره نامه مربوطه از مطابق آيين ه تأييديه از بنياد شهيد،ئفرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارا -4. كرد

هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجـام داده   به خوابگاه موسسه در خصوص معرفي دانشجويان -6. شهريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد% 20الي  10، از تخفيف 17اخذ معدل باالي 
   . شـهران، بلـوار كوهسـار، خيابـان مدرسـه      تهران، نيـايش غـرب،  : آدرس   www.aletaha.ac.ir :اطالعات بيشتر در سايت موسسه به نشاني اينترنتي -7 .نمايد خوابگاه نظارت مي و بر مديريت سالم

 44320647021-50: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آمل -133

 انشجوياني كه در طول مدت تحصـيل حـائز  د -2. نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد موسسه در هر يت امناأبر اساس ضوابط و مصوبات هي) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه( به دانشجويان ممتاز -1
خوابگـاه همكـاري الزم را    سسـه در زمينـه تهيـه   ؤدفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در م -3. برخوردار خواهند شد سسهؤهاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين م كسب مقام

  www.amol.ac.ir :نشاني اينترنتي       011-44229764 :دورنگار    44152691 :تلفن   .  20پالك  ،بخش بان فياضخيا ،طالب آملي بلوار ،آمل: آدرس -4. بعمل خواهد آورد
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آيندگان ـ تنكابن -134

ـ ارا -4 .ورزشـي و رفـاهي   ه تسـهيالت آموزشـي،  ئارا -3 .زات كمك آموزشيفراهم آوردن امكانات و فضاي آموزشي مطلوب و همچنين تجهي -2 .هاي معتبر كشور استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه -1 ه ئ
اسـتفاده از اينترنـت    -6 .ه تخفيفات به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي و دانشجويان داراي مقام علمي ورزشي و فرهنگـي ئارا -5 .اي به همه دانشجويان خدمات رايگان پزشكي و مشاوره

ـ ارا -9. يط شـهريه دانشـجويان  سـ تق -8 .بيمه حوادث كليه دانشجويان -7 .ط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشيوايرلس در محي ه وام دانشـجويي  ئ
سلف سـرويس و بوفـه دانشـجويي بـا امكانـات       -11. هاي وابسته به دانشگاه ه خوابگاهمعرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه ب -10. تحقيقات و فناوري طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،

اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينـه را بـراي    -13. انو ايثارگر اهمكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهد -12. مطلوب
 011-54288851-4 :تلفن     .جنب سالن ورزشي ،كوچه شهيدان حيدري ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن: آدرس -14 .آورد هاي بيرون از دانشگاه را براي دانشجويان فراهم مي عاليتف

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي احرار ـ رشت -135
بلـوار الكـان، بلـوار     ،فلكه گاز ،رشت: آدرس -3. هاي خودگردان استفاده نمايند توانند از خوابگاه خوابگاه مي دانشجويان متقاضي استفاده از -2. خواهند شد ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار دانشجويان -1

 www.ahrar.ac.ir: نشاني اينترنتي            013-33424256: دورنگار       33424372-3:  تلفن    ).ره(خميني ابتداي شهرك سيد احمد ،بعد از كارخانه ايران برك ،پروفسور سميعي
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  ها پيوست  260صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :يـ سار مازندران مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديب -136
تعلـق  شـهريه   بـه دانشـجويان بـا شـرايط الزم وام     -2. شـود  شهريه ثابت تخفيف داده مي درصد 25و  50 ،100هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب  در پايان -1

بنياد شهيد و امور ايثـارگران در خصـوص    همكاري با -5. شود اي داده مي به دانشجويان غذاي يارانه -4. و پسر را خواهد داشت مين خوابگاه دانشجويان دخترأسسه همكاري الزم در تؤاين م -3. گيرد مي
سوم  هاي اول تا رتبه... هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و  در رشته به دانشجوياني كه -7. ه حوادث برخوردار خواهند شددانشجويان از بيم -6. ايثارگران پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و

و ذهاب، سـلف سـرويس، كتابخانـه،     قبيل سرويس اياب اين موسسه داراي امكاناتي از -8. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي درصد 25و  50، 100به ترتيب  ،يا شهرستاني را كسب نمايند كشوري، استاني
-43 :تلفـن  .روبـروي هنرسـتان فيروزيـان    ،آبـاد  بلوار فرح ،ساري: آدرس -9. باشد متر زيربناي آموزشي مي 7500بيش از  هاي سرپوشيده و سرباز ورزشي و فضاي سبز، سالن سالن مطالعه، سايت كامپيوتر،

 www.adib-mazandaran.ac.ir : اينترنتي نشاني 33033941-011
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار -137

 -4. امكان تقسيط در پرداخت شـهريه  -3. امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه -2. هاي جاري ارائه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره و فقط در قبال پرداخت هزينه -1
اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليـه دانشـجويان    سايت رايانه -5. اي براي كليه دانشجويان فراهم است استفاده از غذاي يارانه باشد و امكان داير مي سلف سرويس و بوفه دانشجويي

ارائـه   -8. اب واحد مؤسسه اينترنتي بوده و نيازي به مراجعه حضوري در زمان انتخاب واحـد نيسـت  انتخ -7. امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد -6. قابل استفاده است
تواننـد از تخفيـف شـهريه     مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در مؤسسه مشغول به تحصـيل باشـند مـي    -9. باشد برخي دروس به صورت مجازي بوده و نيازي به حضور در دانشگاه و كالس درس نمي

مؤسسه براي دانشجويان ممتاز در  -11. خواهند بود آموختگان مؤسسه در مقاطع باالتر اين مؤسسه  پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصيل برخوردار در صورتي كه دانش -10. استفاده نمايند
: آدرس -13. ريـزي گـردد   گردد براي افراد شاغل حتمـا دو روز آخـر هفتـه برنامـه     شود و تالش مي ز تشكيل ميهاي مؤسسه در دو رو كالس -12. هر سال اردوهاي تفريحي و زيارتي بر گزار خواهد نمود

 www.adiban.ac.ir: نشاني اينترنتي   023-34557261-66: تلفن. گرمسار، ضلع شمالي جاده مشهد ـ تهران، بين پل هوايي و شهرك صنعتي
 :سسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميهمؤ -138

ايـن   ايـن برنامـه درسـي    بنـابر . 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 پروژه جدي و سنگين بوده و همراه با ها بسيار رشته

پرداخـت شـهريه مبلغـي بـه عنـوان       معافيـت از  عـالوه بـر   15هـاي تكنيكـي بـاالتر از     هاي دولتي تهران با معدل درس اروميه، تبريز، و دانشگاه هاي  التحصيل دانشگاه دانشجويان بومي فارغ -1: امتيازات
Research Assistantship پذيرفتـه شـدگان بـا     -3. انـد  شهريه معاف% 100از پرداخت  1500و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از  1000پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -2 .دريافت خواهند نمود
ميـان   و رتبـه آنـان در  ) 18 حداقل(طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبل  در -4. اند شهريه معاف% 50از پرداخت  2500تبه بهتر از و پذيرفته شدگان بومي با ر 1500رتبه بهتر از 

در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معـدل تـرم قبـل     -5). هدانشجويان دور% 25حداكثر (نامه، استفاده نمايند  شهريه، به غير از شهريه پايان% 100توانند از تخفيف  دانشجويان آن دوره، مي
داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر بـه  ). دانشجويان دوره% 25حداكثر (شهريه، به غير از شهريه پايان نامه، استفاده نمايند % 50توانند از نخفيف  و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) 17حداقل (

  .نمايند تماس حاصل 0441-3489603 و 4: هاي تماس يا تلفنمراجعه و  www.urumi.ac.ir :به نشاني اروميسايت 
 :گرگانـ  استرآبادمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -139

آموختگـان داراي شـرايط الزم بـراي مقطـع دكتـراي بـدون        نـش معرفي دا -2. ده درصد از ظرفيت پذيرش كارشناسي ارشد به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص دارد -1
وام شهريه صندوق رفاه در هر ترم كه ) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل -4. هاي پژوهشي ادارات مربوط ه پايان نامه و مشاركت در طرحئحمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان براي ارا -3. كنكور

ز رتبـه ملـي،   ئه تسهيالت به مخترعان و پژوهشگران و ورزشكاران حـا ئارا -5. تسهيالت ويژه براي خانواده هاي شاهد و ايٍثارگر )ب. شود از فراغت از تحصيل شروع مي باز پرداخت اقساطي آن نه ماه بعد
اي بـراي كليـه    غـذاي گـرم يارانـه   -8 .كـار مربوطـه   ي ورود بـه بـازار  حمايت و كمك به دانشجويان بـرا  -7 .هاي تحصيلي دانشجويان فضاي هنري و علمي مطابق با رشته -6. براساس ضوابط موسسه

 astarabad.ac.ir :نشاني اينترنتي  017-32429225و  32429224 :تلفن 2 قبل افسران كوي افسران، گرگان، :آدرس -10 .اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان -9 .دانشجويان
 :مشهدـ  اسرارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -140

شـهريه برخـوردار    دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيـف  -2 .هاي خودگردان انجام خواهد داد موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي الزم را با خوابگاه ،سنوات گذشته مطابق -1
. باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهنـد شـد   كسب كرده 500 ه باشند يا در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رتبه كمتر ازالتحصيل شد دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي با رتبه اول فارغ -3 .خواهند شد

   69معلم  ،بلوار معلم ،مشهد: آدرس -5 .از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد ز رتبه شوندئدانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حا -4
 www.asrar.ac.ir: اينترنتي نشاني          0511-8661770-5: تلفكس              9189899363: يكدپست

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد -141
هـاي تربيـت    سالن ورزشي جهت كالس، ر قالب بخش خصوصيخوابگاه د، سالن غذاخوري و بوفه، داراي تجهيزات ازمايشگاهي و كارگاهي :باشد يامكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير م

  .سرويس اياب و ذهاب از سطح شهر به محل دانشگاه، تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم، تخصيص وام صندوق رفاه، بدني و فوق برنامه
   www.eshragh.ac.ir: نشاني اينترنتي        058-32285709: دورنگار   7الي  32285701-7 :فنالمللي تل بعد از نمايشگاه بين، اركان -جاده اسفراين 5كيلومتر ، بجنورد: آدرس

 :مشهدـ  اقبال الهوريمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -142
   051-38210073: نمابر       38210075: تلفن   .11سرافرازان  ن،بلوار سرافرازا، ميدان حر ،بلوار پيروزي ،مشهد: آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز ـ قزوين -143
  www.alborzq.ac.ir: نشاني اينترنتي   028-32577190-9 :تلفن  . شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين ،قزوين: آدرس -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي اين -1

 :ي غيرانتفاعي الغدير ـ تبريزمؤسسه آموزش عال -144
دانشـجويان ممتـاز بـر     -3. گردد اي در حد مقدورات ارائه مي غذاي يارانه -2. شود جرا ميا تحقيقات فناوري جهت حفظ و ارتقا آموزشي دقيقا ،هاي مصوب اموزشي وزارت علوم نامه كليه مقررات و آئين -1

ارائـه تخفيـف    -5. كنند ويژه دريافت مي طبق مصوبات داخلي جوايز نقدي ...و  ISIدانشجويان داراي مقاالت علمي پژوهشي، -4. شوند مي هره منداساس مقررات و مصوبات داخلي از تخفيف در شهريه ب
هـاي   معرفـي دانشـجويان بـه خوابگـاه     -7. فنـاوري تحقيقـات   ،ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم -6. و ايثارگر درصدي شهريه به دانشجويان شاهد100

 041-33822204 :دورنگار        33822203 :تلفن         .انتهاي خيابان گلها ويالشهر، تبريز،: آدرس -8. خودگردان
 :)ويژه خواهران( ـ اصفهان مهر مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي المهدي -145

  031-36518660-36518664-36508900-36507900 :تلفن.          ، ساختمان سومسمت راست بلوار پاسداران ،انتهاي بلوار غدير ،سپاهانشهر ،اصفهان: آدرس
   www.unialmahdi.ir:نشاني اينترنتي

 :ـ يزد) ع(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد -146
خوابگـاه خـودگردان بـا     خوابگـاه،  براي كليه دانشجويان متقاضي -2. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )و متغير ثابت( ترم از معافيت شهريه در هر فرهنگي و ورزشي هر رشته، علمي، دانشجويان ممتاز -1

  www.iju.ir: آدرس اينترنتي     0351-8281200-4: تلفن.    بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد :آدرس -3 .تأمين خواهد شد دريافت هزينه،
 :غيرانتفاعي انديشمند ـ الهيجان مؤسسه آموزش عالي -147

   013-42420294: دورنگار       42420291-3 :تلفن             4415173795: كدپستي     .نخجير شرقي ،خيابان نخجير كاليه، ميدان شيخ زاهد ،الهيجان :آدرس
  www.andishmand.ac.ir: اينترنتي نشاني

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي انرژي ـ ساوه -148
 -3 .غذاي گرم روزانه و امكان محدود خوابگاه خودگردان فراهم اسـت  آمد، وامكانات رفت  -2. دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخودار خواهند شد -1

 ،ميـدان شـهرداري   ساوه،: ادرس -4. پزشك به طور رايگان دسترسي خواهند داشت روانپزشك، مشاوره اجتماعي،هاي خصوصي با اساتيد راهنما،  كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره
  www.energy.ac.ir: اينترنتي نشاني     086-42228096: دورنگار    42228093-5: تلفن     39177-97147: كدپستي     .12ميدان عاشورا، ساوجي  ،عصر بلوار ولي

 :ايوانكيي غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عال -149
  .باشـد  مـي  ذهـاب بـا پرداخـت هزينـه ميسـر      سـرويس ايـاب و   بـه دليـل نزديكـي بـه تهـران،      -2. گيـرد  رشته تخفيف شهريه تعلق مـي  سوم هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا هر پايان در -1
 سمنان، ايوانكي،ـ   بزرگراه تهران 50كيلومتر : آدرس -4 .سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند مشاوره، كتابخانه و ، مركزبوفه دانشجويي خدمات سلف سرويس، توانند از طول تحصيل مي دانشجويان در -3

  www.eyc.ac.ir: نشاني اينترنتي           023-34521563 :تلفن               35918-99888:كدپستي                .خيابان دانشگاه اهللا طالقاني، بلوارآيت
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي باختر ـ ايالم -150

تخفيفـات ديگـري    -2. ترم بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعد منظور خواهد 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 همـين مركـز    دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، ،از يك خانواده حضور دو دانشجو فرهنگي، ورزشي، دگان المپيادهاي علمي،برن ،نويسندگان مقاالت دانشجويي براي

امكـان و بصـورت    تحصـيلي در حـد   و پسر غيربومي ورودي هر سـال  دختر تامين خوابگاه براي دانشجويان -3. اعمال خواهد شد نامه تشويق و تخفيف دانشجويان مبناي آيين بر ،دانشگاهي پذيرفته شوند
بر  -5. كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند، دانشگاهي مركز جوار مركز مشاوره، بوفه دانشجويي، از خدمات سلف سرويس، توانند دانشجويان در طول تحصيل مي -4. گيرد خودگردان صورت مي

 پـذير  امكـان % 4سـاله بـا كـارمزد     چهـار الحسـنه   از سوي مؤسسه مزبور در قالب وام قرض يان متقاضي،اين موسسه با يكي از مؤسسات مالي، پرداخت شهريه كل دوره تحصيلي دانشجونامه  اساس تفاهم
  www.bakhtar.ac.ir  :نشاني اينترنتي    084-32201400 :دورنگار     32201401-9 :تلفن    .انتهاي خيابان مهديه، ميدان دانش ،رزمندگان، ايالم: نشاني -6. باشد مي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي برايند ـ شاهرود -151
 ربـومي، خوابگـاه  بـراي دانشـجويان غي   -2. داده خواهد شـد ثابت تخفيف شهريه درصد  10و  20، 30به ترتيب در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال ) سوم تا هاي اول رتبه(موسسه  به دانشجويان ممتاز -1

    023-32397825-7 :تلفن   3614898547 :كدپستي. ابتداي خيابان نيايش ،شاهرود، شهرك دانشگاه، خيابان پژوهش: آدرس -3. خودگردان فراهم گرديده است
  www.barayand.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :آبيكـ  بصيرمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -152
 ... و سـالن غـذاخوري مجهـز   ، اينترنت وايـرلس پرسـرعت   ،كتابخانه ،هاي فني هاي اختصاصي رشته قبيل كارگاه و آزمايشگاه به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب از هزمج و موسسه ساختماني نوساز -1

  .انتهاي بلوارنيايش، جنب اتوبان، آبيك :آدرس -4. باشد ميبا نظارت موسسه  سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و -3. پذيرد نام به صورت اينترنتي انجام مي ثبت -2. باشد مي
                                        www.basir-abyek.ac.ir :نشاني اينترنتي             028- 32894858-9 :تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بعثت ـ كرمان -153
  034-33243535-40: تلفن  .سمت راست ،جوپارنرسيده به سه راه  ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان: آدرس -2 .هاي خودگردان فراهم است اهسسه به خوابگؤدانشجويان اين م شرايط براي معرفي -1

  www.besat.ac.ir : نشاني اينترنتي
 :مشهدمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهار ـ  -154

امـا   ،ايـن موسسـه امكانـات خوابگـاهي نـدارد      -2. درصد شهريه ثابت تخفيف داده خواهد شـد  30و  50، 70ودي و هر رشته به ترتيب هاي اول تا سوم در هر ور هر نيمسال تحصيلي به رتبه در پايان -1
: تلفـن   91895-1761: پسـتي  صـندوق    .50، پالك 6/1آباد، بلوار كوثر، نبش كوثر شمالي  مشهد، بلوار وكيل: آدرس -3. ها را به عمل خواهد آورد هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه مساعدت

 www.baharihe.ac.ir: نشاني اينترنتي  051- 38817019: دورنگار     38817981 -  38840455 - 38836651
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان -155

جهـت  ( يسـاختمان آموزشـ  *  0171-2251606-10 :تلفـن    4916694187 :يكدپسـت    . ، جنب اتاق تعـاون 6ي مالقات ،يمالقات دانيم ،يبهشت ديشه ابانيخ گلستان، گرگان، :يساختمان مركز: درسآ
  0171-3337723-3357885-3350114: تلفن 4915625866: يكد پست .  استان گلستان يكشاورز قاتيتحق زمرك يروبرو ،يكاشان ابانيخ يگلستان، گرگان، ابتدا ):مراجعه و ثبت نام



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  261صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد -156
 و ،اردوهـاي زيـارتي و سـياحتي    -3. گيـرد  به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي -2. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد -1

هاي گذشـته تمهيـداتي را    اين مؤسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي همانند سال -5 .به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت -4 .علمي در هر سال برگزار خواهد شد
    051-34230561-4: تلفن         . 4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :آدرس -6. فراهم خواهد نمود

 :فاعي پارس رضوي ـ گنابادمؤسسه آموزش عالي غيرانت -157
   www.parsrazavi.ac.ir :اينترنتي نشاني       0533-7229115 و 7229117: تلفن   .گناباد، خيابان ناصرخسرو، روبروي سالن شهيد كفايي: آدرس

 :قزوينبيدستان مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارسيان ـ  -158
پذيرفته شدگان  -3. رعايت شئون دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامي است -2. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مطلقه فقيهاعتقاد و باور به دين مبين اسالم و التزام عملي به  -1

هاي كـاربردي ملـي    دانشجويان داراي طرح -5. باشند ار ميالتحصيالن برتر مؤسسه از امكان بورس تحصيلي در مقطع دكترا برخورد فارغ -4. باشند اخت شهريه معاف ميدكشوري از پر 10تا  1داراي رتبه 
التحصيالن رتبه اول در اين موسسه در اولويـت جـذب هيـات     فارغ -7. اي اعطاء خواهد شد سسه تخفيف ويژهؤهاي تحقيقاتي كاربردي م به دانشجويان فعال در پروژه -6. باشند از پرداخت شهريه معاف مي
     028-33292184-33292450 :تلفن       .وينا جاده قديم قزوين ـ تهران، بعد از پل پلي 5قزوين، كيلومتر : درسآ -8. علمي موسسه خواهند بود

      www.parsian.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پاسارگاد ـ شيراز -159

، شـهرك والفجـر  ، اميركبيـر  بلـوار ، شـيراز  :آدرس -3. شـوند  مي دانشجويان برتر علمي از تخفيف شهريه برخوردار -2 .ودش معرفي مي پسر و هاي خصوصي به دانشجويان دختر اين موسسه خوابگاه در -1
   www.pasargad-ihe.ac.ir :اينترنتي نشاني   0711-8420008 :دورنگار    8420003-7 :تلفن    718796-2 :صندوق پستي        .غربي ابتداي فجر

 :شهر ـ خميني انتفاعي پااليشمؤسسه آموزش عالي غير -160
اسـكان دانشـجويان    -2. خودگردان در صورت رسيدن به حد نصاب تامين گرديده است ها بطور براي تمام دانشجويان دختر و پسر و همچنين سرويس اياب و ذهاب به خوابگاه خوابگاه بطور خودگردان -1

هر نيمسـال تحصـيل از تخفيـف درصـدي از شـهريه ثابـت در        دانشجويان رتبه اول در پايان -3. گردد ي نيمسال اول و دوم پيشنهاد و ارائه ميبرا بطور خودگردان ها دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه
كوچـه  ( 132شماره  كوچه ،شهر خميني*   .واحد اميركبيراز ترمينال اتوبوسراني  بعد، بلوار اميركبير ،كهندژ يابانانتهاي خ ،اصفهان: آدرس -4. مؤسس برخوردار خواهند بود نيمسال بعد طبق مصوبات هيأت

      09139727214و  09135589654 و 0311-3630323 :تلفن          .)حداد
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار -161

. درصد برخوردار خواهنـد شـد   30و  40، 50ثابت به ترتيب  نامه از تخفيف شهريه ل تحصيلي طبق آييندانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسا -2. هاي منتخب استان مجرب دانشگاه استفاده از استادان -1
غـذاي گـرم    روز ي دانشجويان، يك نوبت در شـبانه برا -4. باشد دانشجويان جهت انجام كار تحقيقاتي و پژوهشي، فراهم مي صورت رايگان براي  امكان استفاده از اينترنت وايرلس در محيط مؤسسه به -3

اطالعـات   نـام و كسـب   جهت ثبـت  www.heip.ac.ir :سنجش از طريق وب سايت موسسه به نشاني شده توسط سازمان شده در اين مؤسسه بايد در تاريخ تعيين داوطلبان پذيرفته -5. مهيا خواهد بود
   011-35667240: دورنگار    35659535و  35667241-3 :تلفن. مخابرات جنب ،)ره(فريدونكنار، خيابان امام خميني: آدرس -6. بيشتر مراجعه فرمايند

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك -162
وسسه آمـوزش عـالي   م -3. باشد اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -2. خواهند بود ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف ممتاز بر اساس انانشجويد -1

در  -5. دانشجويان اين موسسه از مزايـاي بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد بـود       -4. باشد ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابراين سرويس اياب و
  .شـود  تمـام شـهريه تـرم اول بـه صـورت نقـد دريافـت مـي         -6 .و فنـاوري پرداخـت نمايـد    ط وزارت علـوم، تحقيقـات  دانشـگاه را مطـابق ضـواب    صورت انصراف، دانشجو موظف است، خسارت وارده به

. عـه نماينـد  مراجwww.parandak.ac.ir : نام به آدرس پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهت ثبت -8. اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد -7
  ). عج(وليعصر انتهاي خيابان ساوه، شهر پرندك، ـآزاد راه تهران  60كيلومتر : آدرس -10. گردد روز در هفته برگزار مي 2هاي مقطع ارشد اين موسسه حداكثر  كليه كالس -9

  086-45284331و  45284333و  021-44815480و  88051341: تلفن
 :ـ قم مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويش  -163

بعـد از   ر،يغـد البلـوار   ن،يبلوار محمدام يانتها، قم :آدرس -3 .ارائه خواهد شدتسهيالت در طول تحصيل به دانشجويان مستعهد  -2. وجود دارد خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران -1
  www.pooyesh.ac.ir: نشاني اينترنتي      025-32855011-15 :تلفن    37195-1383 :يستصندوق پ     37139-56331: كدپستي      .  11كوچه انتهاي  ن،يپمپ بنز

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويندگان دانش ـ چالوس -164
 جويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصـورت دانش -2. بعد داده خواهد شد اي در شهريه ترم ت موسس تخفيف ويژهأهر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هي به دانشجويان ممتاز در -1

 .استفاده نماينـد ) صندوق رفاه مين بودجه از طرفأدر صورت ت(تحقيقات و فناوري  دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، توانند از وام دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3 .خودگردان معرفي خواهند شد
  .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس، :آدرس -5 .گردد در سلف سرويس موسسه ارائه مي گرم با نرخ دانشجويي به دانشجويان يك نوبت غذاي -4

   www.pd.ac.ir: نشاني اينترنتي           011-22177855 :دورنگار      52217626 :تلفن       46619-53966 :كدپستي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيشتازان ـ شيراز -165

   www.pishtazan.ac.ir: اينترنتي نشاني         0711-6274146و  6274114: تلفن         .41پالك  ،جنب پل زيرگذر ،آموز خيابان دانش، شيراز: ساختمان مركزي آدرس
 :پايگانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيام ـ گل -166

  www.payamgolp.ac.ir: اينترنتي نشاني        0372-57243249-50: دورنگار      57243244-7: تلفن.     جاده خمين 2گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر : آدرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تابران ـ مشهد -167

دانشـجويان ممتـاز علمـي،    ) ب. خانواده معظم شـهدا، جانبـازان و ايثـارگران   ) الف: گيرد فراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق ميموسسه، به ا يضوابط و مصوبات هيات امنا تخفيفات شهريه براساس -1
. نهادهاي خيريـه  زمان بهزيستي و ساير، سا)ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د. يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از) ج. ورزشي فرهنگي و

دانشـجويان غيربـومي جهـت سـكونت در      -3. هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهـد گرفـت   دانشجويان متقاضي، وام كمك در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت مطبوع به كليه -2
 .    11، شـماره  2/60شـريعتي  خيابـان   آبـاد، بلـوار شـريعتي،    مشـهد، قاسـم  : آدرس -4. ز سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديـد خودگردان داراي مجوز ا هاي هاي دانشجويي به خوابگاه خوابگاه

  www.tabaran.ac.ir: نشاني اينترنتي   051-35227223: دورنگار      35227215-7: تلفن            91895-397: صندوق پستي    91897-13113 :پستي كد
 :)تاكستان قزوين(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تاكستان  -168

سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه  -2 .خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود) براي برادران در صورت امكان( مؤسسهشده در  براي خواهران پذيرفته مؤسسهاين  -1
دانشجويان متقاضـي طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه دانشـجويان        به -4. با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح) همسر و فرزندان آنها(اي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان اعط -3. گردد فراهم مي

تواننـد   دانشـجويان مـي   -6 .تا سوم هر رشـته و اعمـال آن در تـرم بعـد     رتبه اولاعطاي تخفيف ويژه براي شاگردان  -5. شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد تحقيقات فناوري وام وزارت علوم،
     34813-67784 :كدپستي    . روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور، )ره(تاكستان، خيابان امام خمينيقزوين،  :آدرس -7 .اينترنت استفاده نمايند بصورت رايگان از

  ir.www.takestan.ac: نشاني اينترنتي                028-35223125-35247381-4 :تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهر -169

    47617-96486: كدپستي       . جنب كوچه شكوه ،ابتداي جاده بابل ،ميدان امام ،مشهرئقا: آدرس -2. هاي مختلف تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت هاي برتر در رشته به رتبه -1
     www.tajan.ac.ir: نشاني اينترنتي   011-42261624-42261589: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تعالي ـ قم -170
  www.taali.ir: نشاني اينترنتي         025-37838811: دورنگار    37833301-3 :تلفن      .، ساختمان شفيعه1، كوي )شهر دور(قم، خيابان شهيد فاطمي : آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توس ـ مشهد -171
درصـد تخفيـف    20و  30، 50هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب  رتبه انيبه دانشجو يليهر ترم تحصپايان در  -2 .شوند يم يمعرف ،يمجوز رسم يدارا يخصوص يها به خوابگاه يربوميغ انيدانشجو -1

  .گـردد  پرداخـت مـي   دانشـجويان وزارت علـوم، بـه دانشـجويان در هـر تـرم تحصـيلي وام شـهريه مطـابق مقـررات           صـندوق رفـاه  سـوي  در صورت تخصيص اعتبـار از   -3. ده خواهد شدشهريه ثابت دا
     051-38792510: دورنگار   38837077: تلفن     .جنب فضاي سبز ،31رضوي، رضوي  اربلو ،مشهد: آدرس -5. استفاده نمايند توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم در موسسه دانشجويان مي -4

  www.toos.ac.ir: ينترنتيا ينشان
 :آباد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جامي ـ نجف -172

در بدو ورود به موسسـه از تخفيـف    ،بوده باشد 17ع قبلي باالتر از دانشجويان جديدالورودي كه معدل كل آنها در مقط -2 .نمايد درصد اعطا مي 15تا  50موسسه به دانشجويان برتر هر نيمسال تخفيف  -1
  www.jami.ac.ir: نشاني اينترنتي         031-52636319-20 :تلفن     . 2Aمحله ، اله طالقاني يتآخيابان ، فوالدشهر: أدرس -3 .درصدي برخوردار خواهند شد 5

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جاويد ـ جيرفت -173
سسـه در هـر نيمسـال    ؤدانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شـوراي عـالي م   به -2. گيرد خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي سسه،ؤبا نظارت معاونت دانشجويي م شدگان به كليه پذيرفته -1

جهت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه وب      -4. باشد در كشور مي) GREو  TOEFL(المللي زبان انگليسي  هاي بين كز برگزاركننده آزمونااين موسسه يكي از مر -3. گردد تسهيالت ويژه اعطا مي تخفيف و
      034-43263449 :دورنگار    43265585-7 :تلفن   . 4كوچه آزادي  پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، جيرفت، مابين چهارراه مهمان: درسآ -5 .سسه مراجعه نماييدؤسايت م
  www.javid.ac.ir: نشاني اينترنتي    7861845117 :كدپستي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان -174
و  فنـاوري  هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقـات و  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

صـورت   در(وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     توانند از وام دانشجويي صـندوق رفـاه   تعدادي از دانشجويان مي -4. خواهند بود دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -3. دانشگاه را رعايت نمايد
 اصـفهان،  :آدرس -6 .جامعـه باشـد   هاي كاربردي و مـورد نيـاز   شود پروژه دانشجويان در حوزه پژوهش انشگاهي تالش ميد جهاد با توجه به رسالت -5. نمايند استفاده) تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه

  www.jdeihe.ac.ir: نشاني اينترنتي     031-33667261-5: تلفن     .بلوار پرديسه، شهرك منظري ،شهر خميني ،انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي
 :رانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستانمؤسسه آموزش عالي غي -175

 www.mjdkh.ac.ir :نشاني اينترنتي          0611-3345828 :ردورنگا             3345372-4 :تلفن         .نور خوزستان جنب دانشگاه پيام ،1انتهاي بلوار پرديس ، اهواز: آدرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر -176

  051-552508006: نتلف 9671697714: صندوق پستي. كاشمر، بلوار سيدمرتضي، روبروي پمپ بنزين :آدرس
 :كرمانشاهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -177

سسـه از طريـق خوابگـاه خـودگردان اسـكان دانشـجويان       ؤاين م -2 .شد ت برخوردار خواهنددرصد در شهريه ثاب 40تا  20  نامه از تخفيف رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان -1
هاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي  از آموزش مندي كرمانشاه به منظور بهره دانشگاهي هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزش -3 .كند غيربومي را تامين مي

فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجـاد كسـب و كارهـاي     علم و هاي آموزشي پارك ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره -4. تخفيف مناسب حصيل در موسسه با لحاظدر مدت ت
      083-31031: تلفن . خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: آدرس -5. كارآفرينيتوسعه  ه به بازار وئهاي دانشجويان به محصوالت و خدمات قابل ارا بنيان و تبديل ايده كوچك دانش

  www.jdku.ac.ir: اينترنتي نشاني  



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  262صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد -178
  .شهريه برخوردار خواهند شد امه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند از تخفيف ويژه درن هاي تحقيقاتي در طول دوره تحصيل خود و يا پايان دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه

 :تبريزـ  چرخ نيلوفري آذربايجانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -179
 ارزيـابي  و نظـارت  هيـأت  از تقديرنامـه  پژوهشي، موفـق بـه دريافـت    و آموزشي كيفي و كمي هاي شاخص ارتقاي و آوري فن علوم، پيشرفت و توسعه راستاي در شايسته اقدامات جهت اين مؤسسه به -1

  .خـواهران  دانشـجويي  خوابگـاه  معرفـي  -3. باشـد  اسـاتيد مـي   و دانشـجويان  مخصـوص  اسـتراحتگاه  و رايگـان  كتابخانـه  و خـودپرداز  امكانات بوفـه،  داراي مؤسسه -2. استان گرديده است عالي آموزش
 www.chnaihe.ac.ir: نشاني اينترنتي          041-33368864: تلفن         .22 پالك آبان، 13 كوي و بزرگمهر كوي ما بين جديد، پاستور آبرسان، هچهاررا تبريز، : آدرس -4

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز -180
شـهيد   شيراز، چهارراه پانزده خرداد، كوچـه : آدرس -3. باشد خوابگاه خودگردان مهيا مي براي دانشجويان -2. بودممتاز هر رشته در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند  دانشجويان -1

  www.edu.hafez.ac.ir: نشاني اينترنتي    0711-2349419 :دورنگار 0711-2349420-23  :تلفن       7133963783: كدپستي            . 17 حجري، پالك
 :يرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگانمؤسسه آموزش عالي غ -181

شـهريه   به دانشجويان شاغل به تحصيل واجـد شـرايط، وام   -2 .در شهريه برخوردار خواهند بود ممتاز هر رشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف، در هر سال تحصيلي از تخفيف دانشجويان -1
دانشـجويان شـاغل تـا حـد امكـان در       بـراي  -5 .براي دانشجويان در يك نوبت در شبانه روز غذاي گـرم مهيـا خواهـد شـد     -4 .شود گذار ميدانشجويان خوابگاه خود گردان وا هب -3 .پرداخت خواهد شد

    017-32171095-7 :تلفن  . نيايش شرقي بلوار ،18و  16بين ويالي ، شهرك ويالشهر ،گرگان: آدرس -6. شود ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي برنامه
 :قوچانـ نظامي  ؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيمم -182

   051-47211774-5: تلفن           .انتهاي اراضي سيمرغ ،جاده قوچان مشهد 2كيلومتر  ،قوچان: آدرس -2. گيرد به نفرات برتر هر رشته تخفيف شهريه تعلق مي -1
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد -183

 -3. نمايد مي منظور تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري الزم را اين موسسه به -2. گردند ه درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار مياز د دانشجويان -1
دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شـهريه   در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به -4. رددگ اي توزيع مي گرم با قيمت يارانه در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي

 كليـه دانشـجويان از مزايـاي بيمـه     -6. تقدير به عمل خواهـد آمـد   تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد و به نحو مقتضي از آنان% 20از ) اول تا سوم رتبه(دانشجويان ممتاز  -5. پرداخت خواهد شد
در  هـاي درسـي   جهت مساعدت به دانشـجويان غيربـومي و شـاغل، كـالس     -8. سيم استفاده نمايند توانند به صورت رايگان از اينترنت بي دانشجويان ارشد مي -7. برخوردار خواهند شد حوادث دانشجويي

            . روبـروي ايسـتگاه آتـش نشـاني     ،خمينـي شـرقي   امـام  يابانخ ،بجنورد: آدرس -10. گردد اقساط دريافت مي دانشجويان بصورت شهريه -9. شوند ريزي مي روزهاي پاياني هفته و حداكثر در دو روز برنامه
  www.hakiman.ac.ir: اينترنتينشاني              058-32250431: نمابر   32250471: تلفن

 :تهرانـ  تممؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خا -184
و دانشـجويان داراي   كمك هزينـه تحصـيلي  % 100دريافت مشمول  50تا  1دانشجويان داراي رتبه  -2. معاف خواهند بود از پرداخت شهريه ثابت و متغير 200تا  1رتبه دانشجويان داراي  در بدو ورود، -1

هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسـال   زين رتبهئحا -3 .كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد %50 دريافت مشمول 100تا  51رتبه 
 -6. باشـد  دانشـگاه فاقـد امكانـات خوابگـاه مـي      -5. منـد خواهنـد بـود    هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره دانشجويان از وام -4. مند خواهند بود معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره

نامـه   المللـي از مزايـاي مـالي آيـين     هاي علمي و بـين  در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس) نامه در ارتباط با پايان(نشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي دا
  .مركز رايانه، البراتوار زبان و كتابخانه تخصصي داري از فضاي مناسب آموزشي،امكانات آموزشي استفاده از اساتيد مجرب و برخور -7. آموزشي برخوردار خواهند بود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خاوران ـ مشهد -185
يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس  صندوق رفاه 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 وزارت علوم،  هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي پيگيري مؤسسهاين  -3. گردد توزيع مي اي مؤسسه با قيمت يارانه
از  -5. شـد  تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چـاپ برسـانند كمـك هزينـه شـهريه پرداخـت خواهـد        ه با انجام پروژه تحقيقاتي در طولبه دانشجوياني ك -4. بعمل خواهد آورد تحقيقات و فناوري

 حسيني، )برادران حسيني( 4خيابان فالحي  ،)بيت شماليتر( بلوار سردار شهيد رفيعي ،)ع(علي بزرگراه امام ،آباد مشهد، قاسم: آدرس -6 .به نحو مقتضي تقدير بعمل خواهد آمد التحصيل هاي ممتاز فارغ رتبه
  www.khi.ac.ir : سسه به نشانيؤاطالعات بيشتر در سايت اينترنتي م * 0511-5230690 ) خط 7( :تلفن          91841-68619: كدپستي    .12

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد -186
تخفيـف شـهريه اولـين نيمسـال      %50از  ،و بـاالتر باشـد   18و باالتر و يا ميانگين معدل مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته آنان  17ل مقطع كارشناسي آنان دانشجويان كارشناسي ارشد كه معدل ك -1

به دانشـجويان ممتـاز    -3. شود ال تحصيلي تخفيف در نظر گرفته ميشهريه ثابت در هر نيمس %20براي تمامي بسيجيان فعال با معرفي مناطق مقاومت بسيج سپاه، معادل  -2. شوند تحصيلي برخوردار مي
 5/16شهريه ثابت مشـروط بـه اخـذ حـداقل معـدل       %35و نفرات دوم معادل  17شهريه ثابت، مشروط به اخذ حداقل معدل  %50معادل ) دو نيمسال تحصيلي(هر رشته تحصيلي در يك سال ) نفرات اول(

 -5. گيـرد  و سازمان بهزيستي تخفيـف شـهريه تعلـق مـي    ) ره(هاي علمي و فرهنگي كشوري و نيز دانشجويان مستعد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ممتاز جشنوارهبه دانشجويان  -4. گيرد تعلق مي
موسسه داراي خوابگاه خواهران  -6. گردد ل تحصيلي تخفيف اعمال ميشهريه ثابت در هر نيمسا %20معادل  )دو نفر و بيشتر(دانشجويان مستعد شاغل به تحصيل همزمان از يك خانواده در موسسه  رايب

             35028601-4: تلفـن  .جنـب بوسـتان مرجـان    ،77خيابان معلم  ،بلوار معلم، مشهد: آدرس -8. برخوردارند... دانشجويان از تسهيالت وام شهريه، سلف سرويس و  -7. خودگردان در مجاورت موسسه است
  www.khorasan.ac.ir: نشاني اينترنتي          051-35028605: دورنگار

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر -187
ريه ثابـت تـرم بعـد    به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شـه  -2. باشد هزينه بر عهده دانشجو مي كهشد  فراهم خواهدخودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي خوابگاه  -1

همكاري بـا بنيـاد شـهيد و     -4. نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين دانشجويان اين موسسه مي -3. داده خواهد شد
بوشـهر، خيابـان   : آدرس -6 .براي سهولت در پرداخت شهريه دانشـجويان كـم بضـاعت   ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -5. نبازانامور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، ايثارگران و جا

   www.kherad.ac.ir :نشاني اينترنتي          077-33335471 :دورنگار    33335470 :تلفن    .شيالت استان بوشهر پژوهشكده ميگوي كشور، جنب اداره كل طالقاني، روبروي
 :مشهدـ مطهر گرايانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد -188

انتخـاب كـرده باشـند از     از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود دانشجوياني كه -2. دانشجويان دختر متقاضي، با اخذ هزينه خوابگاه تعلق خواهد گرفت به -1
هـاي علمـي معتبـر و     المپيادهاي كشوري و ساير فعاليـت  هاي علمي و هاي علمي و كسب عنوان در رقابت داراي اختراع و فعال در زمينه به دانشجويان -3. شهريه ثابت برخوردار خواهند شدتخفيف % 20

ها و موسسات آموزش عالي  و يا ورزشي دانشگاه نمايندگي از طرف موسسه در مسابقات علمي و فرهنگيبه دانشجوياني كه به  -4. گردد ه ميئضوابط داخلي تخفيف شهريه ارا مورد تاييد وزارت علوم، برابر
   051-38842226 :تلفن         . 45نبش كوثر  ،بلوار كوثر ،مشهد: آدرس -5. تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت ،كنند هاي اول تا سوم را كسب شركت و مقام
 www.motahar.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد -189
 10و  15، 20از تخفيف شـهريه ثابـت تـرم اول بـه 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

سسه از مزاياي ؤدانشجويان اين م -3. تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد درصد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17يه دانشجويان با معدل كارشناسي كل -2. مند خواهند شد بهره درصد
روبوكـاپ، كسـب    هاي علمي از قبيل اعضـاي تـيم   زمينه اراي اختراع و فعال دربه دانشجويان د -4. تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد وزارت علوم، وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان

بـه كليـه دانشـجويان     -5. گـردد  شهريه ارائه مـي  برابر ضوابط داخلي تخفيف ،يد وزارت علومأيهاي علمي معتبر و مورد ت ساير فعاليت المللي و كشوري و بين يهاي علمي كشور و المپيادها عنوان در رقابت
درصـد   35 و 50، 75 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 ميمتقاضي 

 سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخـوردار خواهنـد   ائه هر مقاله، متناسب بادانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ار -7. شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود
 لمـي و فرهنگـي و يـا   به دانشجوياني كه به نماينـدگي از مؤسسـه در مسـابقات ع    -9. فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير -8 .شد

 حافظان كل قرآن كـريم، كليـه قهرمانـان ورزشـي فرزنـدان شـاهد و آزادگـان،        -10. شهريه تعلق خواهد گرفت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف ها و مؤسسات آموزش عالي مقام ورزشي دانشگاه
دارا بـودن سيسـتم وايـرلس     -11 .برخوردار خواهند بود ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه بر اساس. ..هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و  خانواده

    011-44732360 و 44733989: تلفن . مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم: آدرس -12 .سسه بصورت رايگانؤدر م) اينترنت بي سيم(
  www.khazar.ac.ir : ينشاني اينترنت

 :نقزويـ رالفنون مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دا -190
شتگرد بـه  ه ران، كرج وموسسه داراي سرويس اياب و ذهاب روزانه از ته -2. گردند معرفي مي هاي خودگردان بخش خصوصي و مورد تأييد شهر قزوين غيربومي، جهت سكونت به خوابگاه دانشجويان -1

هـاي معظـم شـاهد و ايثـارگر      فرزندان خانواده موسسه براي تحصيل -4. گيرد دانشجويان ممتاز هر رشته و مقطع تحصيلي تعلق مي در هر نيمسال تخفيف شهريه به -3. باشد محل موسسه و بالعكس مي
نـام پذيرفتـه شـدگان     هاي نحوه ثبـت  اطالعيه -6. گردد ل ميئشهريه قا اي ورزشي و فرهنگي در سطح ملي و استاني، تخفيفه براي دانشجويان فعال در عرصه موسسه -5. گردد ل ميئتخفيف شهريه قا
، )ايران دوچـرخ (هما  باالتر از ميدان ،مينودر ،قزوين: آدرس -7. ها صورت خواهد پذيرفت بر اساس اطالعيه نام صرفاً نام منتشر گرديده و ثبت سايت اينترنتي موسسه و قبل از آغاز دوره ثبت موسسه فقط در

   028-33789010: دورنگار   33789001-3: تلفن        3471816519: كدپستي         . هاي تعاوني شيشه جنب ساختمان ،خيابان مسلم بن عقيل
 www.darolfonoon.ac.ir :نشاني اينترنتي

 :ـ اصفهانپيشرو پژوهان  مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانش -191
ه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شـهريه از طريـق صـندوق    ئارا -2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين )دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي نفرات اول،(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز  -1

معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان  -4 .اين موسسه الزامي است براي برخي از دانشجويان نياز به تشخيص شوراي آموزشي س پيشوگذراندن در -3 .تحقيقات و فناوري رفاه وزارت علوم،
گردند از تخفيـف   ز رتبه اول تا سومئهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حا فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -5 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( داخل و خارج از كشور

ايـن موسسـه برنامـه انتقـالي بـه سـاير        -8 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثـارگران  -7 .گيرد نام اول نيمسال تعلق مي سسه تخفيف ويژه در ثبتؤهاي برتر ورودي م به رتبه -6 .ويزه برخوردار خواهند شد
 :آدرس -11. باشـد  موسسـه داراي خوابگـاه خـودگردان بـراي دانشـجويان شهرسـتاني مـي        -10 .شود ه به صورت اينترنتي انجام ميكليه خدمات اموزشي موسس -9 .موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد

    031-37753249 :دورنگار          37753114 :تلفن        816551475 :صندوق پستي       .  46نبش بن بست  ،بلوار كشاورز شرقي ،سه راه سيمين ،اصفهان
  www.daneshpajoohan.ac.ir: اينترنتينشاني 

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان -192
خيابان استخر  ،ميدان ابريشم ،الهيجان: آدرس -4 .هموسسداشتن خوابگاه خودگردان تحت نظارت  -3. ارائه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس دانشگاه -2 .ه نفرات اول هر رشتهتخفيف شهريه ب -1
  www.deylaman.ac.ir : نشاني اينترنتي            013-42224783 :دورنگار  42245500: تلفن                 .ينمع

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان -193
  .هـا و آقايـان موجـود اسـت     در پـرديس موسسـه خوابگـاه مناسـب جهـت خـانم       -3 .ثـارگر اي تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و شاهد و -2 .خارج از كشور و تبادل علمي هاي ارتباط با دانشگاه -1
  .2كيلومتر . خيابان بسيج ،)ره(خيابان امام خميني اصفهان، :آدرس -5... كامپيوتري، آمفي تئاتر، سالن ورزشي روباز و سرپوشيده، سلف و سايت :ارائه امكانات رفاهي از جمله -4

  www.raghebisf.ac.ir: اينترنتي نشاني            0311-3687701-6 :تلفن                    81635-718 :پستي صندوق
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  ها پيوست  263صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :بابلـ ه دانش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي را -194
خيابـان  ، چهارراه معتمدي، ميدان شهيد بزاز، كمربندي شرقي، بلبا: آدرس -3. شود در نظر گرفته مي... تسهيالت براي دانشجويان ممتاز از قبيل تخفيف شهريه و  -2. باشد امكانات خوابگاه فراهم نمي -1

      www.rahedanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي        011-32379892 :دورنگار       32379913-6 :تلفن        47157-47441: كدپستي    .تربيت معلم
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز -195

   5137873715 :كدپستي   . جنب مخابرات شهيد قندي، خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز: آدرس -2 .باشد دانشجويي براي خواهران ميخوابگاه راي داموسسه اين  -1
    www.raberashidi.ac.ir: نشاني اينترنتي           041-35573621: دورنگار             35575956-35575957 :تلفن

 :غيرانتفاعي رجا ـ قزوين مؤسسه آموزش عالي -196
 .شـود  ينظر گرفته م در يا ژهيو فيتخف يو كشور 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  بلوار امام ،نيقزو: آدرس -4 .باشد روزه فراهم ميبه تهران و كرج همه  مؤسسهاز محل  سرويس اياب و ذهاب -3

  www.raja.ac.ir: سايت اينترنتي     028-33677105 : فاكس     33677101-10: تلفن      341451177: يپست صندوق
 :كرجـ  )ويژه خواهران(سام مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ر -197

   31937-47846 :كدپستي .       )ع(كرج، ميانجاده به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين: آدرس -2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان غيربومي مي -1
 www.rasam.ac.ir: نشاني اينترنتي       026-34524697: دورنگار           34524703،  34524702،  34524701: تلفن

 :ساوهـ  رضويهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -198
ها حداكثر در دو روز  كالس ترجيحاً -2. باشد ها از درب مؤسسه به سمت تهران مهيا مي به سمت ساوه و پس از اتمام كالس )نمياديمناطق و (تهران نقطه شهر  30سرويس اياب و ذهاب همه روزه از  -1

را مؤسسـه  اين انشجوياني كه د -4 .نظر گرفته شده است اعطاي تخفيف شهريه به خانواده معظم شهدا، ايثارگران، دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم در هر ترم تحصيلي در -3 .ددگر پايان هفته برگزار مي
هاي علمي و ورزشي حـائز رتبـه اول تـا سـوم      دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -5 .د شداز تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل برخوردار خواهن نمايند،عنوان اولويت اول انتخاب به 

 از  تخفيـف ، پذيرفتـه شـوند  همـين مؤسسـه   باشد و در مقطع كارشناسي ارشـد   19 باالي انشجوياني كه معدل دوره كارشناسي آنهاد -6 .مند خواهند شد اند از تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول بهره گرديده
  086-42427628 :تلفكس    42427620-7: تلفن       .)ع(امام رضا يابانبعد از ايران خودرو، خ آبادي، الدين اسد ساوه، بلوار سيدجمال: آدرس -7 .شهريه نيمسال اول برخوردار خواهند شد

                     www.razaviehsaveh.ac.ir :نشاني اينترنتي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن -199

 : اينترنتــي نشــاني  0192-4229984: دورنگــار      4235561-3: تلفــن      46817-38859: كدپســتي       318 پــالك ،كوچــه شــهيد شــيرافكن ،خيابــان شــهيد ناصــر پــورتقي ،تنكــابن :آدرس
www.rodaki.ac.ir  

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان -200
  www.roozbeh.ac.ir : اينترنتي نشاني   024-33038003-7: تلفن  .شكورو مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان: آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري -201
  .گردند در اين مؤسسه خوابگاه بصورت خودگردان بوده و داوطلبان جهت استفاده از خوابگاه با شرايط مطلوب معرفي مي

 :كرمانشاهـ  زاگرسمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -202
  083-37218063 – 37218030 :تلفن             . روبروي بانك ملي، باالتر از سه راه شريعتي ،خيابان شريعتي ،كرمانشاه: آدرس

 :شيرازـ  زند دانش گسترمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -203
هـاي خـاص جهـت     ارائـه دوره  -3. هر رشته شامل كل شهريه ثابت و متغير و كمـك هزينـه زنـدگي    500تا  1هاي  اعطاي بورسيه به رتبه -2 .باشد خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي امكانات -1

هر رشـته   رتبه اول الي سومدانشجويان ه تخفيف شهريه ب -5. التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران نخبه معرفي فارغ -4. توانمندسازي دانشجويان پس از فراغت از تحصيل براي ورود به بازار كار
   .12كوچه  ابتداي ،بلوار همت جنوبي ،ميدان معلم ،شيراز :آدرس -6. هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي و همچنين به دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينه

  www.zand-ihe.ac.ir : تينشاني اينترن    071-36321044 :ردورنگا            36321041 :تلفن              7188773489 :كدپستي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سارويه ـ ساري -204

مصـوبه   به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و -3. باشد موسسه داراي سرويس رايگان مي -2 .شد از تخفيف شهريه برخوردار خواهند باشند،) ره(كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني دانشجوياني -1
، ميـدان خـزر  ، سـاري  :آدرس -5. نمايـد  تواند از خوابگاه اسـتفاده  باشد و دانشجو با پرداخت اجاره مي خوابگاه استيجاري مي موسسه داراي -4 .اي داده خواهد شد هر نيمسال تخفيف ويژههيات موسس در 

 www.saroyeh.ac.ir: نشاني اينترنتي        011-33685025 :دورنگار            33685221-33685768 :تلفن             .جاده دريا 10كيلومتر 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ساريان ـ ساري -205

  www.sariyan.ac.ir: نشاني اينترنتي     0151-3823001-4و  3823042: تلفن    48175-1384: صندوق پستي   . روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، ساري: آدرس
 :نيشابورـ  بحانرانتفاعي سمؤسسه آموزش عالي غي -206

خيابان امام  ،نيشابور: آدرس -3 .دانشجويان ممتاز در هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند گرديد -2. استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود دارد امكان -1
 www.sobhan.ac.ir : نشاني اينترنتي 051-43348021 :دورنگار 43348050 :تلفن  747 :صندوق پستي. جنب سازمان انتقال خون كوچه قوامي، ،)ره(خميني

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سبز ـ آمل -207
 .شـود  درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيـف داده مـي   10 و 20، 30 هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب به دانشجويان رتبه -2 .باشد هاي خودگردان براي دانشجويان دختر مي اين مؤسسه داراي خوابگاه -1
منـد   فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصـوبه هيـأت مؤسـس از تخفيـف بهـره      -هاي علمي دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3

ميـدان عالمـه ميرحيـدر آملـي، بلـوار شـهيد        ،آمل: آدرس -5 .مند خواهند شد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي، از تسهيالت ويژه بهرهفرزندان و همسران شاهد  -4 .خواهند شد
  www.sabz.ac.ir: ني اينترنتينشا   011-43272961  :دورنگار     4327222-43273801-8  :تلفن       647: صندوق پستي    .23، كوچه امير منفردنياكي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سراج ـ تبريز -208
، امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر، امكان ارائـه يـك وعـده غـذاي گـرم در      و حمل و نقل دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي ه شهر تبريز وقطها در بهترين ن محل تشكيل كالس -1

 .مراجعه نماييد www.seraj.ac.ir :موسسه به نشاني براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت اينترنتي -2 .باشد ها در دو روز هفته مي نه از وزارت علوم و تشكيل كالسصورت تخصيص يارا
 :رشتـ دار جنگل مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سر -209

ايـن موسسـه بـا     -3. گردند درصد در شهريه ثابت مشمول تخفيف مي 10و  15و  25به ترتيب ) اول تا سوم رتبه(دانشجويان ممتاز -2. ويان وجود داردجخوابگاه به صورت خودگردان براي دانشكان ما -1
  .ندوق رفـاه دانشـجويان، اسـتفاده نماينـد    وام صـ  تواننـد از امكانـات و   دانشـجويان ايـن موسسـه مـي    -4. سـازمان بهزيسـتي همكـاري دارد   و ) ره(بنياد شهيد و امور ايثارگران، جانبازان، كميته امداد امـام  

    4193163714 :كدپستي   . جنب كارخانجات ايران برك ،)پل طالشان(دانشگاه آزاد  ،)ره(امام خميني بعد از مجتمع دانشگاهي ،بلوار پروفسور مجيد سميعي ،رشت :آدرس -5
 www.sardarjangal.ir  :نشاني اينترنتي     013-33430416-33424854-33430415: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد -210
          . 2مـنش    نبش خضرائي ،2الدن  ،ابتداي بلوار الدن ،آباد بلوار وكيل ،مشهد: آدرس -2. گردد دهد وام پرداخت مي به دانشجويان واجد شرايط متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه به مؤسسه تخصيص مي -1

  www.salman.ac.ir: نشاني اينترنتي          051-38650370-71: تلفن         91976-73499 : كدپستي
 :آملان ـ نگمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سم -211

    www.samangan.ac.ir: نشاني اينترنتي      011-44251493و  95:  تلفن         4615677995 :كدپستي           . 11اباذر  ،خيابان طالقاني ،آمل: آدرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سنا ـ ساري -212

 www.sana.ac.ir: نشاني اينترنتي         0151-2133990 و 2133131: تلفن .روبروي دانشگاه آزاد، جاده دريا 7 كيلومتر، ساري :آدرس
 :گلبهارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سناباد ـ  -213

هاي اجرايي از تخفيف شهريه برخوردار  نامه بر اساس آيين خانواده محترم شهدا و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد -2. بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويانشهريه  امكان استفاده از وام -1
           . گلبهـار، ابتـداي بلـوار اسـتقالل، جنـب سـاختمان بخشـداري        راسان رضـوي، شـهر جديـد   استان خ: نشاني -4. گيرد دانشجويان دختر خوابگاه بصورت خودگردان تا حد امكان تعلق مي به -3. خواهند شد

  www.sanabad.ac.ir: اينترنتي نشاني          051-38326399: ردورنگا          38326401-2: تلفن
 :نقزويـ  سهرورديمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -214

 www.soh-ins.ac.ir: نشاني اينترنتي       028-33697120-3: تلفن         .72حكمت  ،يالملل دانشگاه بين يابانخ ،قزوين: آدرس
 :نكاشاـ  سينامؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -215

  031-55460056و  55440034و  55440053و  55450055 :تلفن   87135/1977 :صندوق پستي  8714714351 :كد پستي .ابتداي خيابان شهيد بهشتي ،اله كاشاني چهارراه آيت ،كاشان :آدرس
 www.sina.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :مشهدـ  انديزمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ش -216
صيلي برخـوردار خواهنـد   نيمسال تح 4شهريه ثابت در  %20از تخفيف  ،عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به دانشجوياني -1

تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول  دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از -3 .به صورت اقساط پرداخت نمايند توانند شهريه متغير خود را دانشجويان مي -2. بود
  051-38838470 :تلفن       8/1پالك  ،8آباد  وكيل ،آباد مشهد، بلوار وكيل: 1درس ساختمان شماره آ -4. سال تحصيلي برخوردار خواهند بود تا سوم هر ورودي، در هر

 051-35593792: تلفن .     بزرگ خانه مدرن پاسارگاد و مسجد جنب مجمتع ،هاي خروشان روبروي موج ،11خيابان مدرس  ،بلوار شانديز 2كيلومتر ، مشهد: 2آدرس ساختمان شماره  -5
 :آموزش عالي غيرانتفاعي شفق ـ تنكابن مؤسسه -217

تخفيـف   50% هاي اول هـر نيمسـال تحصـيلي بـا رعايـت حدنصـاب،       به رتبه -2. گردد منظور مي تخفيف شهريه ثابت %50كه از طريق استعداد درخشان و بدون آزمون پذيرفته شوند،  دانشجويانيبه  -1
تسـهيالت وام   -5. شـود  يك وعده غذاي گرم بـه دانشـجويان داده مـي    -4. باشد تسهيالت جهت اسكان بصورت خوابگاه خودگردان فراهم مي براي كليه دانشجويان -3. شهريه ثابت تعلق خواهد گرفت

  .20چه مرداب كو، شهريور 17خيابان  ،نشتارود، تنكابن: آدرس -6. نيمسال در طول تحصيل پرداخت خواهد شد 3بر اساس ضوابط صندوق رفاه وزارت علوم،  شهريه دانشجويي،
   www.shafagh.ac.ir :نشاني اينترنتي                  011-54266910-54266958: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شمس ـ گنبد -218
 0172-3349640 :تلفن.     ضلع شرقي درياچه مصنوعي ،بلوار شادي، گنبد: آدرس

 :ـ قماب دانش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شه -219
   www.shahabdanesh.ac.ir: نشاني اينترنتي    025-32808680-4: تلفن       37496-58479: كدپستي.          متري شهروند 50، شهر پرديسان، تقاطع قم: آدرس
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  ها پيوست  264صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صائب ـ ابهر -220
يـف بـه   فتخ با ارائه مدارك معتبـر و ) همسر و فرزندان( هاي معظم شهدا و جانبازان اعطاي تخفيف به خانواده -2. اسالمي و انقالبي در طول تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي است ترعايت شئونا -1

  .شـود  ويان ارائـه مـي  بـه دانشـج   )نهـار ( يـك وعـده غـذاي گـرم     -4. هزينه از دانشجو لعكس با اخذاب و قزوين، زنجان كرج، ذهاب از تهران، ارائه سرويس اياب و -3. نمونه هر رشته دانشجويان ممتاز و
نيست ولي مشـاوره الزم را در خصـوص معرفـي آنـان بـه       ن برخورداراموسسه داراي خوابگاه خواهران با ظرفيت محدود بوده و از خوابگاه برادر -6 .امكان استفاده دانشجويان به عنوان كار دانشجويي -5

  .در صورت تحقـق وام دانشـجويي توسـط صـندوق رفـاه بـه دانشـجويان وام پرداخـت خواهـد شـد           -7. ارائه خدمات آنان نظارت داردآورد و بر فعاليت و نوع  هاي خصوصي داراي مجوز بعمل مي خوابگاه
 -كيلومتر يـك اتوبـان ابهـر    :آدرس -10 .مراجعه نمائيد www.saeb.ac.ir :به نشاني به سايت موسسه براي كسب اطالعات و آشنايي بيشتر -9 .نمايد موسسه با انتقال دائم يا موقت موافقت نمي -8

 021-89783144 :دورنگار     0242-5492328و  5492325 :تلفن     45619-36973 :كدپستي     .ضلع شمالي اتوبان قزوين،
 :روميها ـ ابمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ص -221

. تـامين خواهـد شـد    خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه -2. شود درصد داده مي 50و  75، 100: هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب در پايان -1
ران، بوفـه، سـايت   امكانات رفاهي از قبيـل رسـتو   موسسه داراي -4. دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه -3

  .20پـالك   ،نرسـيده بـه پمـپ بنـزين عبـدالي      ،پـل قويـون   ،خيابـان شـهيد بهشـتي    انتهـاي  ،اروميـه : نشاني -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5 .باشد اينترنتي و كتابخانه مي
 www.saba.ac.ir: نشاني اينترنتي 0441-3461419: دورنگار    3477176-3467434:تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان -222
   .در قبال خوابگاه ندارد يتعهدهيچ سسه ؤم

 :ـ تهران) ويژه برادران(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين -223
خيابـان   ،سـيمون بوليـوار   خيابـان  ،خيابـان اشـرفي اصـفهاني    ،تهـران : آدرس -2 .مائيـد مراجعه ن www.sadra.ac.ir :به سايت مؤسسه به آدرساز شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان  -1

  021-44853359: ردورنگا      44810511-44840163 :تلفن      14875-314: صندوق پستي. خيابان ميخك ،مخابرات
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صفاهان ـ اصفهان -224

. تشويق مالي جهت دانشجويان ممتاز، هاي مخابراتي آزمايشگاه تخصصي شبكه و سيستم، سايت كامپيوتري اختصاصي جهت دانشجويان ارشد، ويان دختر و پسرخوابگاه براي دانشج اين مؤسسه داراي -1
   81747-43196: كدپستي.         بست ماهر جانبازان، بناصفهان، بلوار كشاورز، خيابان : نشاني -2 .باشد مي اساتيد با سابقه و مجرب استاديار به باال، نام اينترنتي سيستم آموزشي و ثبت

 www.safahan.ac.ir :نشاني اينترنتي            0311-7777110: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهان -225

  0334-2636677: تلفن              .بلوار شهدا، فوالدشهر، اصفهان: درسآ
 :قائمشهرـ  قائممؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي  -226

مزاياي بيمـه دانشـجويي برخـوردار خواهنـد      كليه دانشجويان از -3. گيرد وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي تعلق مي -2. باشد موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي -1
             .مشـهر بـه سـاري   ئاتوبـان قا  3كيلـومتر  قائمشـهر،   :آدرس -5. هاي محترم دانشجويان متقاضي مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد هاي الزم را به خانواده امور دانشجويي موسسه مشاوره -4. شد

   www.sgh.ac.ir :نشاني اينترنتي               011-42045934 -42045933-42045924-42045923: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي مازندران ـ بابل -227

هر نيمسـال تحصـيلي از تخفيـف ويـژه      نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان -2. د دادنخواه سسه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكانؤم دانشجويان با همكاري -1
اول شوند از تخفيـف شـهريه    هنري و ورزشي حائز رتبه فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -3. برخوردار خواهند شد) شهريه ثابت درصد 15و  20، 25به ترتيب (دانشجويي  شهريه
          .   موسسـه  پـرديس ، جـاده بابـل بـه قائمشـهر     5كيلـومتر  ، بابل: آدرس -5 .سسه بهره مند خواهند شدؤم ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اينفرزندان و همسران شاهد با  -4 .مند خواهند شد بهره
  www.mit.ac.ir   : تينشاني اينترن          011-3216214: دورنگار          32163217-32163215: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبرستان ـ چالوس -228
 .پالوجده، خيابان هفده شهريور، چالوس، مازندران: آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري ـ بابل -229
   www.tabari.ac.ir:   آدرس وب سايت    0111-2208951-3: تلفن    47139-75689: كدپستي  .9، كوچه سرداران خيابان شيخ طبرسيميدان كشوري، بابل، : آدرس

 :يرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانمؤسسه آموزش عالي غ -230
       1547-45195: صندوق پستي    .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجان: آدرس -2. باشد نفر مي 620اين مؤسسه داراي خوابگاه خواهران با ظرفيت  -1

  www.sufi.ac.ir  :نشاني اينترنتي         024-33442239: دورنگار       33442239-33466568: تلفن
 :مشهدـ  عطارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -231

  .باشد امكان استفاده از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويي مي ،جهت پرداخت شهريه -2. ل خواهد شدئموسسه براي دانشجويان رتبه اول تسهيالت ويژه قااين  -1
 :شاهين شهر اصفهانـ  عقيقمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -232

 .نمايد اراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي ميموسسه داين 
 :گرمسارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عالالدوله سمناني ـ  -233

 يهـا  مربـوط بـه رشـته    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
خواهر  انيمؤسسه جهت اسكان دانشجو -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

            . آبـاد  يحـاج ، گرمسـار  :آدرس -9 .باشد سوله بزرگ ورزشي مي موسسه داراي يك -8. باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي مؤسسه داراي اينترنت بي -7 .باشد يبرخوردار م ييه دانشجوو برادر از خوابگا
   www.asihe.ac.ir: نشاني اينترنتي         023-34533924-7 :تلفن

 :بهنمير بابلسرـ  امينيعالمه نتفاعي غيرامؤسسه آموزش عالي  -234
دانشجوياني كه موفق به اخذ  ترم در پايان هر -3. دانشجويان از يك وعده غذاي گرم برخوردار خواهند بود -2. داراي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد موسسه -1

  .15، گلستان )ره(مازندران، بابلسر، بهنمير، بلوار امام :آدرس -4. درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد برخوردار خواهند شد 20 و 15 ،10 :يب ازگردند به ترت 19 و 18، 17معدل كل بيشتر از 
 www.aab.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :جعفري ـ رفسنجانعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -235
، 35 دوم و سوم را كسب كننـد بـه ترتيـب از    دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، -2 .شوند درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي 30از ، باشد 17باالتر از دوره كارشناسي آنان  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
  www.aj.ac.ir: نشاني اينترنتي        034-34355646 :دورنگار         34355642-9 :تلفن        134 :صندوق پستي

 :دهخدا ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -236
ـ مؤسسـه را رعا  يضوابط داخل نيو همچن يو فناور قاتيتحق ،مصوب وزارت علوم يها نامه نيآئ مقررات و هيدانشجو موظف است كل -2 .است يالزام انيدانشجو هيكل يبرا يشئونات اسالم تيرعا -1  تي
انتقـال   در صورت انصراف و يـا  -5 .ندارد ييو جابجامؤسسه برنامه انتقال  نيا -4 .خواهد شد ائهار ژهيو فيتخف ،رشته ممتاز در هر انيمؤسسه به دانشجو يمصوب شورا يبر اساس ضوابط داخل -3 .دينما

مشـكل   دگردانخـو  يهـا  خوابگـاه  قياز طر انيدانشجو ازيمؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب ن -6 .واهد بودخمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پرداخت خسارت وارده دانشجو
 ،هـاي آمـادگي   موسسه از طريـق برگـزاري دوره   -8 .تعلق خواهد گرفت يليوام تحص طيحائز شرا انيوام از طرف وزارت متبوع به دانشجو صيدر صورت تخص -7 .نموده استرا حل  انيسكونت دانشجو

همه روزه از تهران و كرج به مؤسسه و بالعكس ) هاي مربوط بعهده دانشجو پرداخت هزينه( انيدانشجو ژهيوو ذهاب  ابيا سيسرو -9. امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده است
، قـزوين  :آدرس -11 .شـوند  يثابـت برخـوردار مـ    هيشـهر  فياز تخف حائز رتبه اول شوند، ياستان اي يدر سطح مل يو ورزش يهنر ،يفرهنگ ،يعلم يها رقابت ايكه در مسابقات  يانيدانشجو -9 .است ايمه

   www.adi.ac.ir:نشاني اينترنتي         028-33692391-2 :تلفن دبيرخانه      . قائم جنوبي يابانخركبير، پونك، بلوار امي
 :قزوينـ  رفيعيعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -237

تخصيص وام شهريه به دانشـجويان متقاضـي واجـد     -2. پسر وجود دارد ن دختر وهزينه خود دانشجو براي دانشجويا هاي خودگردان تحت نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه با امكان استفاده از خوابگاه -1
به دانشجويان رتبه برتر در هـر تـرم تخفيـف شـهريه طبـق       -4. باشد سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي -3. شرايط از ترم دوم تحصيلي براي سه ترم متوالي از سوي صندوق رفاه

بـه لحـاظ موقعيـت     -6. در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحـت پوشـش همكـاري دارد   ... ، بهزيستي و )ره(سسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امامؤم -5. گيرد لق ميمقررات داخلي تع
، قـزوين  ):محـل ثبـت نـام   ( 1ساختمان شـماره  آدرس  -8. باشد تفاده دانشجويان ميموسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت اس -7. باشد مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي

             .13پـالك   ،58حكمت  ،خيابان نوروزيان ،قزوين :3آدرس ساختمان شماره  -10  .نبش كوچه ،26حكمت  ،خيابان نوروزيان ،قزوين :2آدرس ساختمان شماره  -9 . 91پالك  ،20حكمت  ،خيابان نوروزيان
 www.arq.ac.ir :نشاني اينترنتي            028-33681006 :دورنگار         33675065 :تلفن

 :ـ قائمشهر طبرسيعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -238
        www.tabarsi.ir: نشاني اينترنتي    011-42292563-42294538: تلفن         47781-13167: پستيدك.    جاده بابل، جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي 2قائمشهر، كيلومتر : آدرس

 :ض كاشاني ـ كاشانيفعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -239
اين مؤسسه داراي سلف بوده  -3. تأمين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونت دانشجويي -2. رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است -1

داوطلبـان بـراي اطالعـات بيشـتر بـه آدرس       -6 .تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از تـرم دوم بـراي سـه تـرم تحصـيلي      -5. شود و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي
www.feiz.ac.ir 031-55431075: دورنگار    54310705: تلفن                       .مراجعه نمايند             

 :قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -240
شـجويان  دان بـه  -3. گـردد  شـهريه نيمسـال بعـد منظـور مـي      نيمسال تخفيف در براي دانشجويان ممتاز در هر -2. دگردن ريزي مي روز برنامه هاي درس در روزهاي پاياني هفته و حداكثر در دو كالس -1

   www.aqi.ac.ir :نشاني اينترنتي        104پالك  ،)27( كوچه پورمطبوع ،)دانشگاه( خيابان شهيد بابايي ،قزوين :آدرس -4. گيرد متقاضي واجد شرايط وام شهريه تعلق مي
 :ننائيـ  نائينيعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -241

 www.naeini.ac.ir: نشاني اينترنتي           031-46266930  :نمابر   46266931-3: تلفن         83915-131 :صندوق پستي     .اي منهاله خا بلوار آيت، ميدان مدرس، نايين :آدرس -1
 تبريز  ـموسسه غير انتفاعي علم و فنّاوري شمس  -242

  www.shamsist.ac.ir: نشاني اينترنتي         041-33863474: تلفاكس        5169659779: كدپستي .          دهئمتري ما 18 ،خيابان نور ،ياغچيان ،تبريز: نشاني
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  ها پيوست  265صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :آريا ـ گرمسارپايدار مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه  -243
ملـزم بـه رعايـت     -3. اسالمي ايران متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري -2. متعقد به دين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مطرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1 :شرايط عمومي) الف

پذيرفتـه شـدگان    بـراي  -1 :شـرايط اختصاصـي  ) ب. و شئون اخالقي و اسالمي در محـيط موسسـه  ) حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهرمناسب براي برادران(كامل ضوابط پوشش 
بـر اسـاس    -2. شـد د وه بر واحدهاي مصوب رشته، با اعطاي مدرك معتبر جداگانـه، ارائـه خواهـ   عال... و ) افزاري هاي نرم و دوره ACIدوره تخصصي (هاي ويژه  صورت گذراندن دورهدانشجويان ارشد در 

ـ     -3. مصوب هيأت مؤسس مؤسسه به دانشجويان ممتاز از رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت اي وام شـهريه صـندوق رفـاه وزارت علـوم،     دانشـجويان ايـن موسسـه از مزاي
به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه هـا و موسسـات آمـوزش عـالي      -5. اين موسسه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد -4. تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد

هاي سراسـري   گيري از اساتيد دانشگاه در صورت امكان برگزاري كالس در روزهاي آخر هفته، با بهره -6. يه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفتهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهر مقام
و مركـز   ACIالمللـي بـتن    مسابقات دانشـجويي موسسـه بـين   از مزاياي  ACIشركت كنندگان در مسابقات دانشجويي  -7. گردد مادر، شريف، خواجه نصير، فني تهران، علم و صنعت و اميرگبير برگزار مي

 -9. گردنـد  منـد مـي   هاي رايگان كانال ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمرانـي كشـور بهـره    حضور دانشجويان در كالس -8. باشد تحقيقات بتن برخوردار مي
مزايـاي اعـزام بـه خـارج از      -11. هاي فنـي تخصصـي   استفاده از آزمايشگاه مجهز به تجهيزات روز و كارگاه -10. وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت

         .استان سمنان، گرمسار، ميدان انقالب، نـبش بلـوار دانشـگاه    :آدرس) ج .دهاي آريزونا، فالند، هلند و استرليا همكاري نزديك دار ، دانشگاه)ACI(المللي بتن آمريكا  اين موسسه با موسسه بين -12. كشور
 www.otaria.ac.ir: نشاني اينترنتي    0232-4235491: دورنگار        4235747-4235158: تلفن

 :بابلاميركال مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان ـ  -244
تواننـد   خواهران دانشجو مي -2. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در( 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 از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره
  www.aryan.ac.ir: نشاني اينترنتي          011-32354000: دورنگار)   خط 8( 32355000: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان ـ اصفهان -245
 هاي اين مؤسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه -2. شود ريه داده ميتخفيف شه هاي اول تا سوم در هر ترم، اين مؤسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در -1

  .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي، شهر سپاهان، اصفهان :آدرس -3. نمايد خودگردان و تحت نظارت مؤسسه اقدام مي
  www.sepahan.ac.ir: نشاني اينترنتي                031-36530245 :دورنگار      36530080و  36530241-2 :تلفن

 :قشمـ خوارزمي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فنون  -246
 076-35258234و  35258233: تلفن            .6كوچه سنبل  ،خيابان بسيج ،ميدان فرمانداري ،شهرك نريمان ،قشم :ادرس

 :ـ همدانو توسعه  عمرانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -247
تاييد مقامات اسـتاني   هاي خودگردان كه مورد توانند از خوابگاه دانشجويان مي -2. شهريه منظور خواهد شد ت امناء تخفيفأبراساس ضوابط و مقررات هي) هاي اول تا سوم رتبه(دانشجويان ممتاز  براي -1

امكـان   -5. دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نماينـد  توانند از وام دانشجويان مي -4. بيني شده است راي دانشجويان پيشيارانه ب از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم با -3. است، استفاده نمايند
موسسـه مجهـز بـه     -7. نماينـد  اسـتفاده  تواننـد از امكانـات سـالن ورزشـي موسسـه      دانشـجويان مـي   -6. سوي موسسه فراهم شده اسـت  هاي علمي از و پايگاه منابع الكترونيك دسترسي دانشجويان به

همدان، ميـدان جهـاد،   : آدرس -9. مراجعه نمايند www.atr.ac.ir :توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي موسسه به نشاني داوطلبان مي -8.باشد هاي آموزشي و تحقيقاتي مي آزمايشگاه
  081-382320901: تلفن .كيوان چهارراه عارف، كوچه

 :ش عالي غيرانتفاعي غزالي ـ قزوينمؤسسه آموز -248
  .سـرويس ايـاب و ذهـاب بـه كـرج و نقـاط مختلـف تهـران         -4. سرو يك وعده غذاي گـرم در روز  -3 .اعطاي وام دانشجويي -2. هاي خودگردان تحت نظارت موسسه معرفي دانشجويان به خوابگاه -1
     028-33790293: دورنگار     33790291-2 :تلفن     .هاي تعاوني شيشه جنب ساختمان ،فلكه هما ،مينودر ،قزوين :آدرس -6. تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز -5

  www.ghazali.ac.ir :نشاني اينترنتي
 :الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غيرانتفاعي غياثمؤسسه آموزش عالي  -249

دعوت و استفاده از استادان تمـام وقـت در    -4. الحسنه در صورت نياز هاي قرض اعطاي وام -3. انشجويان در صورت نيازايجاد امكانات رفاهي خوابگاهي براي د -2. ي شاگردان ممتازتخفيف ويژه برا -1
اسـتفاده از   -6. م در كشـور هـاي مطـرح و مراكـز تحقيقـاتي مهـ      ايجاد ارتباط علمي آموزشي و پژوهشي با دانشـگاه  -5. هاي دولتي مطرح كشور به عنوان مدرس و در صورت نياز به استاد راهنما دانشگاه

استفاده از سرويس ايـاب   -8. المللي هاي فوق برنامه مجازي و غيرمجازي داخلي و بين آموزش -7. بنيان هاي دانش هاي پژوهشي تعريف شده در حوزه صنعت، علوم پايه و شركت دانشجويان ممتاز در طرح
   www.ghiaseddin.ac.ir:نشاني اينترنتي      028-32898511-15 و 32881200-10: تلفن   . نيايش ك، ميدان مادر، بلوارآبي: آدرس -9. و ذهاب به كرج و قزوين و نقاط مختلف تهران

 :گرگانـ خرالدين اسعد گرگاني مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ف -250
 www.fakhrodin-ag.ac.ir :نشاني اينترنتي  017-32235030: تلفن  49175-389: صندوق پستي  49176-17546: كدپستي  .آذر، آذر سوم 5خيابان  ،)عج(وليعصر ميدان گرگان، :آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد -251
د امـا در خصـوص تهيـه مسـكن دانشـجويان      باشـ  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 دانشـجويان واجـد شـرايط وام كمـك      -4. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود -3 .همكاري الزم را با آنان بعمل خواهد آورد
  .30 شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :آدرس -6. ر رشته، در يك سال تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتبه دانشحويان ممتاز ه -5 .شهريه تعلق خواهد گرفت

  www.ferdowsmashhad.ac.ir :نشاني اينترنتي           051-37264134 :دورنگار     37138011و  37291114-5 :تلفن
 :قائمشهرـ  روردينمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ف -252

    .جاده بابل 4كيلومتر ، مشهرئقا، مازندران: آدرس -3 .گردند دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي -2. گردد قرار ميمتقاضيان خوابگاه خواهران بصورت خودگران در اختيار  -1
  www.farvardin.ac.ir  :نشاني اينترنتي               011-42294273-6: تلفن

 :سمنان ـغيرانتفاعي فضيلت آموزش عالي مؤسسه  -253
سـوم   تادانشجويان ممتاز اول  -3. سرويس اياب و ذهاب به داخل شهر استفاده نمايند توانند از دانشجويان مي -2. مند شوند بهرهدانشجويان  صندوق رفاهشهريه توانند از وام دانشجويي  دانشجويان مي -1

پـارك   ،ميـدان قـومس  ، سمنان: نشاني -5 .نمايند استفاده ) ترجيحاً ناهار(توانند از يك وعده غذاي گرم  دانشجويان مي -4. مند خواهند شد بهره رصد شهريه ثابتد 30تا  50از تخفيف  در هر ترم تحصيلي
  www.fazilat.ac.ir: نشاني اينترنتي          023-33304931: دورنگار     33304930 -4 :تلفن .             سيمرغ

 :سه آموزش عالي غيرانتفاعي فن و دانش ـ ساوهمؤس -254
غيربـومي دختـر    كـه بـه دانشـجويان    ،باشـد  اين موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي -2. گيرد هر رشته و هر مقطع در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي) نفر اول 3( دانشجويان برتر به -1

ميدان سـرداران،   ،ساوه): ساختمان آموزشي( 1شماره  ساختمان -4     42232620 ،42232520: تلفن .جنب ميدان شهرداري ،ساوه): خوابگاه(س ساختمان مركزيآدر -3. ه خواهد شدئمتقاضي، خوابگاه ارا
  www.fandanesh.ac.ir: اينترنتي نشاني     086-42426530، 42426520: تلفن .    )مسجد كوثر( پشت پارك فالحت

 :غيرانتفاعي قشممؤسسه آموزش عالي  -255
  www.qeshm.ac.ir :اينترنتي نشاني       0763-5243401 :دورنگار        5243400 :تلفن.   سايت نخل زرين ،قشم: آدرس -2. باشد خوابگاه جهت خواهران و برادران موجود مي -1

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار -256
شـهر   ،قـزوين  :شعبه قزوين آدرس -3. سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگران از نقاط اصلي شهر -2. سه با تقسط شهريهداراي خوابگاه اختصاصي براي دختران در محل موس -1

 35526550: تلفـن . جنب كمربندي ،اسدآبادي الدين انتهاي خيابان سيدجمال ،خرمدره :شعبه خرمدره آدرس -4  028-32225883: دورنگار  32236108 و 32232182: تلفن. بلوار سهروردي ،صنعتي البرز
  021-88500970-3: تلفن  .11پالك  ،دوازدهمخيابان  ،)بخارست(خيابان احمد قصير  ،ميدان آرژانتين ،تهران :آدرس دفتر مركزي -5     024-35527990: دورنگار   35526560 و

 :البرز قزوينـ  سپينمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كا -257
 .درصد تخفيف در شهريه برخوردار خواهند بود 30تا  10ر هر رشته در هر ترم در اين موسسه  از سه نفر برت

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كاوش ـ محمودآباد -258
دانشـجويي   كليـه دانشـجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث      -2 .موسسه تخفيف شهريه داده خواهد شد در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال بر اساس ضوابط) رتبه اول تا سوم(به نفرات برتر  سسهؤاين م -1

دارد و در حـد امكـان بـراي اسـكان      بـراي دانشـجويان دختـر خوابگـاه خـودگردان وجـود       -4 .الزم در هر سال برگزار خواهد شد سياحتي و علمي با مجوزهاي، اردوهاي زيارتي -3 .برخوردار خواهند شد
بنياد شـهيد و   اين موسسه قرار داد همكاري با -6. استفاده نمايند تحقيقات و فناوري توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، متقاضي وام مي دانشجويان -5 .دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد

 -9. باشـد  مـي ) خانواده تحصيلي و مذهبي و(سسه داراي مركز مشاوره واين م -8 .ول ترموعده غذاي گرم در ط ه يكئارا -7 .)ه گواهي معتبر از بنيادئبا ارا( .كميته امداد و بهزيستي را دارد، امور ايثارگران
. دهاي همكاري با ساير مراكـز آموزشـي دولتـي در منطقـه را دار     عالوه بر آزمايشگاه دانشگاه تفاهم نامه ،ها و تجهيزات هاي مهندسي نفت و شيمي از آزمايشگاه اين موسسه براي استفاده دانشجويان رشته

  .خيابان امام، محمودآباد: آدرس -11. ت علمي توانمندي در رشته شيمي توانسته اين موسسه را در منطقه خاص نمايدأحضور اعضاي هي -10
  www.kavosh.ac.ir:  نشاني اينترنتي          011-44734200 :تلفكس    44734250-4: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد -259
      96پالك ، 13، بلوار كوثر، نبش كوثردآبا بلوار وكيل د،مشه :آدرس -3. خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي -2. ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم فيفتخ -1

  www.kavian.ac.ir : اينترنتي ينشان           0511-38827895: دورنگار    38831585-38816816: تلفن
 :آموزش عالي غيرانتفاعي كرمانمؤسسه  -260

سه راه سيلو، بعد از چهارراه بازرگاني، نرسيده به جـاده جوپـار،    ،كرمان: آدرس -4 .كسب اطالعات بيشتر در سايت مؤسسه -3 .مورد تأييدهاي  خوابگاه هبدانشجويان معرفي  -2. اعطاي وام دانشجويي -1
  www.kermanihe.ac.ir :اينترنتي نشاني       034-33243628: دورنگار      33243630-33243629-33243624 :تلفن   . سمت راست، شهرك دانشگاهي صادقيه

 :كسري ـ رامسرمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -261
ر روز يك نوبت وعده غذايي گرم در سـلف سـرويس سـرو    براي دانشجويان ه -2 .خواهند شد هاي مناسب معرفي هاي خودگردان با هزينه تحت نظارت موسسه به خوابگاه دانشجويان متقاضي خوابگاه -1

 ترمي و امكانات موسسه اطالعات تكميلي براي هر رشته، مشخصات اساتيد، برنامه -4. وام شهريه استفاده نمايند ترم از مزاياي 3توانند طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويي تا  دانشجويان مي -3 .شود مي
  011-55221281 :تلفن .رامسر، خيابان شهيد مطهري، كوچه ارشاد :ساختمان اداري نشاني -5   .باشد در دسترس مي www.kasraramsar.ac.ir :اينترنتي در نشاني

   011-55225784 :تلفن     .)بيست متري( ابتداي بلوار طالقاني، رامسر): ها تشكيل كالس محل(نشاني ساختمان آموزشي  -6
 :اروميهـ  مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كمال -262

  33477059-3441872: تلفن  571551998 :صندوق پستي  5715938911 :كد پستي .18پالك  ،چهارراه شورا، جنب بانك صادرات اروميه، خيابان دانشكده، :)اداري(يك آدرس ساختمان شماره 
    www.kamal.ac.ir :نشاني اينترنتي      044-33477058و  33473541: گاردورن          33456139: سهساختمان شماره             33476462 :دو ساختمان شمارهتلفن 
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  ها پيوست  266صفحه   ها شرايط و ضوابط دانشگاه

 :الملك ـ نوشهر مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كمال -263
نوشهر، خيابـان رازي،  : آدرس -3 .باشد داير ميخوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات الزم به صورت خودگردان و زير نظر مؤسسه  -2. ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد به دانشجويان برتر هر -1

  www.kamalolmolk.ac.ir: نشاني اينترنتي       011-52337477و  52332197: تلفن          4651736817: كدپستي       .    60پالك 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كوشيار ـ رشت -264

 تـامين خوابگـاه بـراي كليـه دانشـجويان      -2. جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و و همچنين به مدال تا سوم هر رشته و هر ورودي به دانشجويان رتبه اول -1
 .وام شهريه برخوردار شـوند  توانند از نشجويان ميدا -4 .گردد با نرخ دانشجويي در سلف سرويس مؤسسه ارائه مي به دانشجويان يك نوبت غذا -3 .پذيرد هاي متعلق به مؤسسه صورت مي دختر در خوابگاه

     41639-14389 :كدپستي .  86انتهاي خيابان  ،گلسار، رشت: آدرس -6. خواهند شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار -5
  www.kooshyar.ac.ir: تياينترن نشاني      013-33124501 :دورنگار            33124497 - 33124498 - 33117928 :تلفن

 :سمنانـ كومش غيرانتفاعي سسه آموزش عالي ؤم -265
مين خوابگـاه بـرادران و خـواهران نـدارد ولـي در زمينـه تهيـه پانسـيون و         أسسه هيچگونه تعهدي براي تؤم -2. تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد% 20به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1

 .شـود  به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي -4 .گيرد طبق ضوابط وزارت علوم به دانشجويان متقاضي وام تعلق مي -3. هاي الزم را به عمل خواهد آورد در سطح شهر همكاري هاي مناسب خوابگاه
  www.kumesh.ac.ir: نشاني اينترنتي 023-33439792: دور نگار   33439790-93: تلفن  35149-18999 :يكدپست. روشن خيابان شهيد احمدي ،شرق مصلي، ميدان استاندارد، سمنان: آدرس -5

 :گرگانـ  گلستانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -266
 پرداخت شهريه) ج .دانشجويانطريق صندوق رفاه  پرداخت وام شهريه از) ب. شد خواهد منظور نيمسال تحصيلي تخفيف پايان هر رشته در براي دانشجويان ممتاز هر )الف :پرداخت شهريه تسهيالت -1

اول ورودي خـود  % 10درخشان كه جزء  پذيرش بدون آزمون از بين دانشجويان استعداد -2 .شهريه در طول ترم تقسيط پرداخت)  ه .بيمه حوادث كليه دانشجويان) د .دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد
 .ه خدمات رايگان مشـاوره دانشـجويي  ئارا اي، يارانه گرم به صورت ناهار اردوهاي زيارتي و تفريحي، سالن ورزشي، سلف سرويس، الكترونيكي، انهكتابخ سايت رايانه، :امكانات آموزشي و رفاهي -3 .هستند

 .باشد موسسه فاقد خوابگاه دانشجويي مي -4
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي المعي گرگاني ـ گرگان -267

بـراي مقطـع   ) استعداد درخشان( آموختگان داراي شرايط الزم معرفي دانش -2. دارد مؤسسه بدون شركت در كنكور اختصاص ممتاز شد به دانشجويان نمونه وپذيرش كارشناسي ار ده درصد از ظرفيت -1
) الـف : تسهيالت پرداخت شهريه شـامل  -4. هاي پژوهشي طرح نامه و مشاركت در انجام  هاي مرتبط براي اخذ پايان حمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان به ادارات و سازمان -3 .دكتراي بدون كنكور

وام صندوق تعاون و امـداد دانشـجويي   ) ب.  شود صيل شروع ميوام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تح
ـ   حمايـت مـالي از مقـاالت همايشـي و علمـي      -6 .المللي براساس ضوابط موسسـه  ز رتبه ملي و بينئه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائارا -5 ....)ريه وتخفيف شه( وابسته به موسسه

هـاي كـامپيوتري،    هـا، سـايت   كالسـها، آتليـه   :مربـع شـامل   متر 6000دود داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي ح -8 .درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا  -7 .پژوهشي
   017-32627951-32627953-32627958-9: لفنت       . 5المعي  ،خيام دهم ،كوي خيام ،بلوار شهيد كالنتري، گرگان: آدرس -9 .هاي تخصصي ها و آزمايشگاه كارگاه

  www.LameiGorgani.ac.ir  :نشاني اينترنتي
 ):استان گلستان(قال  زش عالي غيرانتفاعي لقمان حكيم ـ آقمؤسسه آمو -268

. باشـد  موسسه داراي خوابگاه خـودگردان مـي   -1 .گيرد به دانشجويان تعلق مي ،وام دانشجويي در حد متعارف صندوق رفاه -2 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان همراه با سرويس اياب وذهاب مي -1
بـه   -4. منـد شـوند   توانند از تسهيالت وام دانشجويي بهـره  مطابق با بودجه مصوب صندوق رفاه، دانشجويان مي -3. گيرد ك وعده غذاي آماده در اختيار دانشجويان قرار ميطبق سهميه صندوق رفاه ي -2

  .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده بيست ،متري خرمشهرسي  ،قال آق :آدرس -5 .گيرد هاي برتر تخيف شهريه تعلق مي دانشجويان رتبه
  www.loghmanhakim.ac.ir : نشاني اينترنتي                        017-34522409 :دورنگار                  34528612-13 :تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مازيار ـ نور -269
هـاي   هايي براي اسكان در پانسـيون  براي دانشجويان پسر نيز هماهنگي. گيرد ر مقطع كارشناسي ارشد تعلق ميبه كليه دانشجويان متقاضي د وباشد  هاي خواهران مجهز مي اين مؤسسه داراي خوابگاه -1

: نشـگاه بـه آدرس  توانيـد بـه وب سـايت دا    هاي كارشناسي ارشد و آشنايي با اسـاتيد ايـن مؤسسـه مـي     هاي پژوهشي گروه ها و زمينه ها، گرايش براي اطالع از زمان كالس -2. مناسب انجام پذيرفته است
www.maziar.ac.ir مراجعه نماييد.  

 :سلماسـ اج مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي معر -270
 www.meraj.ac.ir: نشاني اينترنتي     0443-5236131: دورنگار   5239290-5225949:  تلفن  58817-53893 :كدپستي  .روبروي پارك مولوي ،سلماس، خيابان چمران شمالي :آدرس

 :زش عالي غيرانتفاعي معماري و هنر پارس ـ تهرانمؤسسه آمو -271
  www.parsuniversity.ir: نشاني اينترنتي   021-88330904-6: تلفن       .18تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان دوم، انتصاريه، پالك : آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي موالنا ـ آبيك قزوين -272
  0282-2895217-9: تلفن.   شهرك قدس ي، ابتدا)عج(عصريول داني، ميطالقان ...ا تي، بلوار آنيقزو كيآب: آدرس

 :كاشانـ د علم مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مه -273
با بنيـاد شـهيد و امـور     -3. گيرد خوابگاه به صورت خودگردان در صورت درخواست به خواهران و برادران تعلق مي -2. گيرد ناء تخفيف ويژه تعلق ميدانشجويان ممتاز برابر ضوابط و مصوبه هيات ام به -1

  .راهنمايي ، كوي مدرسه...يابان مالفتح اابتداي خ ،)ع(كاشان، چهارراه امام جواد: آدرس -4. آيد در خصوص شهريه فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران همكاري بعمل مي ايثارگران
   www.mahdeelm.ac.ir :نشاني اينترنتي                031-55245793: دورنگار   55245792-5: تلفن

 :كرمانـ ر مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مه -274
 www.mehrkerman.ac.ir: نشاني اينترنتي           034-33242650-7: تلفن             .شهرك خواجو ،چهارراه جوپاري ،)ره(بزرگراه امام خميني ،كرمان :آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مهرآستان ـ آستانه اشرفيه -275
  013-42166106 :دورنگار      42166100-4 :تلفن.    هيآستانه اشرف ،النياستان گ: آدرس -2...  سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و  :امكانات آموزشي و آكادميك -1

  www.mehrastan.ac.ir :ينترنتيا ينشان
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ميرداماد ـ گرگان -276

 هايي كه بـيش از  خانواده داراي عناوين علمي ودانشجويان  به برتر، پژوهشگر آزمون سراسري، نفرات برتر به دانشجويان ممتاز، شهريه موسسه، نامه تخفيف راساس آيينب -2. دانشجويي اختصاص وام -1
  49166-53989 :كدپستي.  4عدالت  جنب، )عج(خيابان وليعصر ،گرگان :آدرس -4 . هيه خوابگاه دانشجوييت مساعدت در -3. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي دارند، اين موسسه در يك دانشجو

  www.mirdamad.ac.ir: نشاني اينترنتي         017-2249472-3 :تلفكس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ميزان ـ تبريز -277

   www.mizan.ac.ir : اينترنتينشاني      041-33826806-8 :تلفن           51668-11445كدپستي      .حسابي فلكه دكتر ،ميردامادراهنمايي و رانندگي، بطرف  ،تبريز: نشاني
 :ـ تبريز) ص(اكرم مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نبي -278

توانند عالوه بـر وام كمـك شـهريه صـندوق رفـاه، از وام       يدانشجويان م -2 .در صورت اختصاص اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد -1
تحقيقـاتي   به دانشجوياني كه با انجـام پـروژه   -4 .باشد در شهريه ثابت آن نيمسال برخوردار مي% 50رتبه و معدل اول رشته از تخفيف  -3 .گذارد برخوردار شوند كمك شهريه كه دانشگاه در اختيارشان مي

  .1283پالك  ،تقاطع خطيب ،آهن خيابان راه ،تبريز: آدرس -5 .علمي به چاپ برسانند، پاداش پرداخت خواهد شد در مجالت معتبر در طول تحصيل، مقاالتي را
 www.ucna.ac.ir: نشاني اينترنتي       041-34421999: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نقش جهان ـ اصفهان -279
پژوهشـي در نظـر    جوايز نقـدي بـراي برونـدادهاي    -3. در موسسه داير استو اينترنت بي سيم اي مورد نياز  و رايانه جهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهيت -2. باشد موجود مي) ناهارخوري( سلف -1

. رفاه دانشجويان را به عمـل خواهـد آورد   يط از طريق صندوقبراي كليه دانشجويان واجد شرا) وام شهريه دانشجويي( هزينه تحصيلي هاي الزم جهت دريافت كمك موسسه پيگيري -4. گرفته شده است
         031-36817000: دورنگار     36826055-8 :تلفن       1001 پالك ،شهيد جعفر مراديانخيابان ، خيابان فروردين غربي ،)عج(خيابان وليعصر، بهارستان، اصفهان: آدرس -5

  www.naghshejahan.ac.ir: اينترنتي نشاني
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 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  267صفحه   )هاي داراي شرايط خاص رشته(ها  شرايط و ضوابط دانشگاه

  :شرايط خاص  عالي داراي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده رسبو  هاي ارگان  شرايط و ضوابط اختصاصي) ط
    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  يها ارگان  تحصيلي  هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ط-1
  دفترچـه  در  منـدرج   تحصـيلي   هـاي  كـد رشـته  از   يـك  ، در هـر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسساتا و ه دانشگاهيا  و ها ارگان ها يا ها يا سازمان وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان -1

  مـون آز 2  و شـماره  1  شـماره   راهنمـاي   هاي در دفترچه  مندرج  و اختصاصي  شرايط عمومي  بر دارا بودن  عالوه ، آزموناين ) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي  رشته  انتخاب  راهنماي
و   دهنـده   بورس  و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  اختصاصي و  شرايط و ضوابط عمومي ، بايد واجد1394 سال)  داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي

  . نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  همچنين
  ذيربط براي  هاي 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

شـرايط و    دقيـق   مطالعـه  از  پـس   شـود كـه   مي  ها توصيه رشته  نگونهاي  انتخاب  مند به عالقه  امتحاني  هاي از كد رشته  يك هر  داوطلبان  و به  است  شده  اعالم ذيالً  داوطلبان  اطالع
  دانشـجوي   پـذيرش   و وجود ظرفيـت   بودن مند عالقه  ذيربط، در صورت  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده  بورس  ، سازمان، ارگان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي

  كـد رشـته  نماينـد و    اقـدام   امتحاني  رشته  مربوط به  هاي محل  كد رشته  ، از بين محل كد رشته 2حداكثر   انتخاب  به  مربوط، نسبت  امتحاني  تهدر رش  شرايط خاص  و داراي  بورسيه
اينترنتـي    رشـته   انتخـاب   در فـرم   عالقه  تقدم  ترتيب  به  امتحاني  از رشته  انتخابي  هاي كد رشتهساير   همراه  را به) مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي محل  يا رشته  محل

 .درج نمايند
 :ممه  خيلي  تذكرات -3

و يـا  تغييـر    قابـل   عنـوان   هـيچ   بهپايان مهلت مقرر از   پس  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  در فرم  پس از درج  انتخابي  هاي محل  كدرشته  باشد كه  داشته  توجه بايد  داوطلب هر -1-3
  . نيست  تعويض

 مـورد لـزوم    گـزينش   و ديگر مراحل  ، 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
 .خواهد شد  معرفينمره الزم  حد نصابكسب به شرط   بورسيه يا و  شرايط خاص  داراي  هاي محل  يا رشته  محل  كد رشته 

كـد  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
  محـل   كـد رشـته   2حـداكثر    انتخـاب   مجاز به اً، منحصر فوق 2در بند   شرايط و ضوابط مندرج  مطابق  باشند، همانند ساير داوطلبان  رشته  انتخاب  نيز مجاز به  امتحاني  رشته
  . باشند مي  بورسيه و يا  شرايط خاص  داراي

  .باشد نتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني ميدانشگاه شاهد از شرط محدوديت ا و )ع(هاي امام صادق هاي تحصيلي دانشگاه انتخاب كد محل: تبصره
   شرايط خاص  و داراي  بورسيه  هاي محل  از كد رشته  يك دانشجو در هر  گزينش  نحوه) ط-2
مربوط،   متقاضي  داوطلبان  ، از بين شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات و  مختلف  هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  بر اساس  امتحاني  هاي كد رشتهاز   يك در هر -1

 در اينگونـه   شدگان معرفي  اسامي  فهرستدر رابطه با زمان اعالم اطالعيه سازمان ، )مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي از كد رشته  يك در هر  امتحاني  نمرات  به  با توجه
ايگـاه  پهمچنـين از طريـق   و  4/3/1394دوشـنبه مـورخ    روزپيك سنجش و در   استخراج  گزينش  و ديگر مراحل  ، معاينه در مصاحبه  منظور شركت  به  تها تا چند برابر ظرفي رشته 

   .خواهد شد  اعالماين سازمان  اطالع رساني
  گزينش  مختلف  مراحل  انجام  شود براي منتشر مي  آنان  فهرست  همراه  به  كه  زماني  برنامه  بر اساس  است  الزم  شرايط خاص  داراي و  بورسيه  هاي كد رشتهاز   يك هر  شدگان معرفي -2

 يـا   توسـط وزارتخانـه    شده  گزارش  نتيجه  بر اساس  است  بديهي. نمايند  مراجعه ذيربط  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه  دهنده  بورس  يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  به
  .خواهد شد  انجام  نهايي  ضوابط ديگر، گزينش و ساير  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه  دهنده بورس  ارگان يا  سازمان

  رايط خاصش  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط) ط-3
  :ياسالم  و انقالب)  س( خميني  امام  پژوهشكده  - 1
  :ايــن پژوهشــكده بــه نشــاني پژوهشــكده بــه وب ســايت اينترنتــي رســاند جهــت اطــالع از شــرايط عمــومي پــذيرش دانشــجو توســط ايــن كليــه داوطلبــان گرامــي مــي بــه اطــالع -1

www.ri-khomeini.ac.ir   021-51085000 :تلفن   ). ره(خميني قم، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام ـ اتوبان تهران :آدرس -2. دنماينمراجعه  
 : پژوهشكده غيرانتفاعي مواد و زيست مواد - 2
 كانـات ايـن پژوهشـكده فاقـد هرگونـه ام     -2. پـذيرد  پذيرش دانشجو در پژوهشكده بصورت شرايط خاص و با انجام مصاحبه علمي و از ميان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت صورت مي -1

    021-88507496-88507490: تلفن     . ، طبقه سوم22بهشتي، خيابان پاكستان، خيابان دوم، شماره  خيابان شهيد تهران،: آدرس -3. باشد خوابگاهي مي
  www.mbmrc.ir :نشاني اينترنتي

 :مطالعات واژه گزيني ـ تهرانپژوهشكده  -3
 .باشـد  براي استفاده دانشجويان مي داراي كتابخانه مجهز تخصصياين پژوهشكده  -2. گزيني و اصطالح شناسي ضروري است اژهداشتن سالمت كامل جسماني براي دانشجويان رشته و -1
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  www.persianacademy.ir :نشاني اينترنتي     021-88642458: تلفن           15875-6394: صندوق پستي       15386-33211 :پستيكد     .ادب فارسي
  : اطالعات  نشكدهدا - 4
برابـر  اسـتخدامي  احراز صالحيت  -3. ايران جمهوري اسالميمقدس و نظام  م عملي به واليت فقيه تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزا -2. تدين به دين مبين اسالم -1

اي  داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد بـه سـازمان يـا وزارتخانـه     -5. برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات -4. ضوابط گزينش وزارت اطالعات
تواننـد بـا سـپردن تعهـد،      ، ميدر صورتي كه غيبت سربازي نداشته باشندپذيرفته شدگان دانشكده اطالعات  -7. باشد مي 31/6/1394سال تمام تا مورخ  27حداكثر سن داوطلبان  -6. باشند

. وردار و پس از تحصيل، به استخدام وزارت اطالعات درخواهند آمدجويان در طول دوره تحصيل از كمك هزينه تحصيلي برخدانش -8. خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طي كنند
گيـري از امكانـات بسـيار     ، به صورت شبانه روزي و بـا بهـره  وقت تمام  اطالعات  در دانشكده   تحصيل -10 .نمايد واجد شرايط، خوابگاه تهيه ميبراي دانشجويان مجرد دانشكده اطالعات  -9

به دانشجويان پس از اتمام تحصيالت و انجـام   -12 .شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند كه پذيرفته ي در صورت -11. مناسب خواهد بود
با احراز كليه شـرايط و ضـوابط   نشكده با كليه داوطلباني كه به نحو مقتضي از طريق اين دا -13. گردد علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي مورد تأييد وزارت التحصيلي  فارغتعهدات، گواهينامه 

در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد پذيرفته شدگان شـاغل در نهادهـاي عضـو     -14. هاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، تماس گرفته خواهد شد محلرشته مبادرت به انتخاب كدمربوطه، 
بـراي مقابلـه بـا    با دو گرايش شيمي اطالعاتي و زيستي اطالعاتي، ) Forensic Science( اطالعاتي رشته علوم قانوني :توضيح* . واهد شدهاي مجزا برگزار خ جامعه اطالعاتي كشور، دوره

ده اطالعـات، بـه سـايت وزارت    داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشك * .طراحي و ايجاد گرديده است ،تهديدات و تهاجمات ميكروبي و بيولوژيكي و مبارزه با بيوتروريسم
  .مراجعه نمايند www.vaja.ir: اطالعات به نشاني

  : الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين - 5
يا موفقيت در آزمون  و TOEFL در 450و يا  IELTS در 5داشتن حداقل نمره  -3 .ها و نهادهاي دولتي عدم اشتغال در سازمان -2 .باشد سال مي 30حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1

  .باشند الذكر مي داوطلباني كه فاقد مدارك فوق ورودي زبان انگليسي دانشكده براي آن دسته از
  :صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ قــم كدهدانش - 6
از نهـايي  درصد از مجمـوع پذيرفتـه شـدگان     30( .باشند مياسر كشور سرحوزوي  2حوزوي يا داراي مدرك سطح  9قم از ميان طالب داراي اتمام پايه  -متقاضيان دانشكده صدا و سيما -1

) تخصصـي و عمـومي  (حضـوري  پذيرش نهايي داوطلبـان از طريـق مصـاحبه     -3 .باشد سال تمام مي 30حداكثر سن  -2 .)شوند ميپذيرش ميان داوطلباني كه شرايط حوزوي را دارا نيستند 
برخورداري از سالمت كامل به تأييد مراكز بهداشت سازمان براي داوطلبـان دوره   -5 .امكان تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان خود را ندارد دانشكده به هيچ وجهاين  -4 .پذيرد صورت مي
هـيچ نهـاد، سـازمان يـا ارگـان      .. .سمي، پيماني ودانشكده نبايد در استخدام راين ، متقاضيان دوره روزانه با توجه به امكان تعهد دو برابر مدت تحصيل براي پذيرفته شدگان -6. الزامي است

هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي بـر   دانشكده متناسب با سياستاين دانشكده، متقاضيان دوره روزانه التحصيالن  با توجه به امكان به كارگيري فارغ -7 .دولتي و غيردولتي باشند
اطالعات بيشتر در پايگاه اينترنتـي   -9 .كمك هزينه آموزشي تعلق خواهد گرفتدوره روزانه به پذيرفته شدگان نهايي  -8 .را داشته باشندحسب نياز بايد آمادگي خدمت در هر نقطه از كشور 

  025-32902299 :تلفن         .بلوار امين ،قم: آدرس -10 .موجود است http://qomirib.ac.ir :دانشكده به نشاني
  :الدين اصولغيرانتفاعي دانشكده  -7

نـام و ادامـه تحصـيل 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 ثبـت  -1: شرايط عمومي) الف
از لحـاظ خـدمت سـربازي و نظـام     ) داوطلبين مـرد (نداشتن منع قانوني  -3. نشجو شودشرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دا -2. آمد تحصيل ممانعت بعمل خواهد

   .توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند دانشجويان مي -5. ارائه نامه بالمانع از تحصيل براي شاغلين رسمي -4. وظيفه
شـهريه طبـق    -3. دانشجو موظف است كليه مقررات و ضـوابط دانشـكده را رعايـت نمايـد     -2 .شيآموز  شوراي  خيصتش  بهو جبراني نياز  پيش  واحدهاي  گذراندن -1: شرايط اختصاصي) ب

انتقـال   در صـورت انصـراف و يـا    -5. باشند مي  معافترم بعد    شهريهكل % 20 باشد از باالتر يا) 5/19(  بعد آنان  به اول  ترم معدل  كه  دانشجوياني -4. هاي وزارت علوم، اخذ خواهد شد تعرفه
دانشكده شعبه تهران هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه و امكانات آن بـراي دانشـجو    -6 .واهد بودخمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پرداخت خسارت وارده دانشجو
تمامي دانشجويان  -8. نمايد خوابگاه براي آقايان ندارد و فقط براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت خوابگاهي همكاري مي دانشكده شعبه قم هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين -7. ندارد

  .باشد مي   در مصاحبه  موفقيتشرط ورود به دانشكده،  -9. شوند مند مي دانشكده در شعبه دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهره
  www.tehran.oau.ir: نشاني اينترنتي        021-88934036-7تلفن  .21پالك  ،كوچه شهيد حميد فخاري ،)عج(عصر باالتر از ميدان ولي :راندانشكده ته )لفا: آدرس

  www.qom.oau.ir: ي اينترنتينشان     025-37773525: تلفن   .بعد از مجتمع مسكوني مديران ،خيابان شهيد قدوسي ،بزرگراه عمار ياسرفلكه جهاد، : دانشكده قم )ب         
  www.dezful.oau.ir: نشاني اينترنتي     061-42321663 :تلفن    .جنب ورزشگاه شهيد ناحيروبروي مصالي دزفول،  ،خيابان امام خميني جنوبي: دانشكده دزفول )ج         



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  268صفحه   )هاي داراي شرايط خاص رشته(ها  شرايط و ضوابط دانشگاه

  ):ويژه خواهران(غيرانتفاعي رفاه ـ تهران  دانشكده -8
 الزم معرفي شدگان چند برابـر ظرفيـت،   -3. از چادر براي پذيرفته شدگان الزامي است رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده -2. ژه خواهران استوي دانشكدهپذيرش در اين  -1

ابتداي خيابـان   ،ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي ،ميدان بهارستان ،تهران: آدرس -5. باشد مي موسسه فاقد امكانات خوابگاهي -4. است در مراحل مصاحبه علمي و عمومي شركت نمايند
  www.refah.ac.ir: اينترنتي نشاني      021-33521776: تلفن         .مردم

  ):ع(امام صادق  دانشگاه - 9
معـارف اسـالمي و   و  مديريت آموزشي هاي در رشته )1394-95(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 اساسو  »زن«، منحصراً از جنس )در مقطع كارشناسي ارشد( گرايش حقوق خانواده ـ حقوق
شرايط عمومي آزمون كارشناسـي  كسب  حصيلي جاري الزم است عالوه برسال تدر پرديس خواهران، ) ع(دانشگاه امام صادقداخلي كننده در آزمون  كليه داوطلبان شركت :شرايط داوطلبان) ب

  :ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي زير باشند
ن كارشناسي ارشـد  در آزموو پذيرش نام  ثبت -4. داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي -3. التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه -2. تدين به دين مبين اسالم -1

گردند،  انتخاب ميسازمان سنجش آموزش كشور در آزمون كارشناسي ارشد شدگان  پذيرفتهاز بين ) ع(هاي دانشگاه امام صادق با توجه به اينكه داوطلبان رشته: توضيح*  1394ناپيوسته سال 
خـود را  نام نموده و شماره پرونده آزمون كارشناسي ارشد  نيز ثبت) ع(در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق 1394آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در

رفـاه   الزم به ذكر است كه داوطلبان در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات دريافت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صـندوق . درج نمايند) ع(نام دانشگاه امام صادق در برگ درخواست ثبت
دو  94آزمون معارف اسالمي براي هر دو رشـته از سـال   : 1تبصره  .گيرد ، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق ميهدانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار بود

اعتبار قبـولي  : 3تبصره  .باشند از شركت در آزمون تيرماه معاف مي 94معارف اسالمي فروردين ماه بديهي است پذيرفته شدگان در آزمون : 2تبصره . شود بار در سال با فاصله زماني برگزار مي
هاي كارشناسي ارشد دو سـال   سراسري دوره/ در آزمون معارف اسالمي در مجموع مواد آزمون و هر ماده درسي به صورت مجزا از زمان امتحان معارف اسالمي تا زمان برگزاري آزمون كتبي

   .است
در هر يك از مواد آزمون معارف اسالمي باشند، از شركت در  17داراي حداقل معدل كل  ،ي تحصيلي كه در دوره) ع(آموختگان دانشگاه امام صادق آن دسته از دانش -1 :هاي آزمون معافيت) ج

داوطلبان واجد شرايط، الزم اسـت كـاربرگ پيوسـت را تكميـل     . سال نگذشته باشد 2از  باشند، به شرطي كه از زمان فراغت از تحصيل داوطلبان مذكور بيش آزمون آن ماده درسي معاف مي
توضيح اينكـه تنهـا بـا ارائـه ايـن كـاربرگ       . ي گزينش تحويل نمايند نام به طور حضوري و يا الكترونيكي به اداره نموده و پس از اخذ تاييد از اداره كل آموزش پرديس خواهران در زمان ثبت

ارائه گواهي معافيت و يا قبولي در آزمون  -2. باشند آموختگان رشته معارف اسالمي و علوم تربيتي ملزم به شركت در آزمون درس فقه مي دانش -1تبصره . مون معاف خواهد بودداوطلب از آز
 . معارف اسالمي يكي از شرايط معرفي داوطلب به اين دانشگاه جهت شركت در آزمون شفاهي دانشگاه خواهد بود

: دانشـگاه بـه نشـاني    كترونيكـي لو منحصـراً از طريـق سـامانه ا    16/3/94لغايـت شـنبه    15/2/94شـنبه مـورخ    از روز سـه  94نام مرحله دوم آزمون معارف اسالمي سال  ثبت :منا ثبت تاريخ) د
www.isuw.ac.ir دخواهد بو.     

شركت نمـوده و مجـاز بـه انتخـاب رشـته      ) 1126كد (رشته حقوق خانواده  و) 1117كد (سي ارشد رشته مديريت آموزشي در آزمون كارشنا داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً -1: نام نحوه ثبت)  ه
برگه انتخاب رشـته اينترنتـي،   هاي اين دانشگاه در  محل كد رشتهشود كه انتخاب  متذكر مي .اقدام نماينـد ) ع(هاي دانشگاه امام صادق محل كدرشتهتوانند بر اساس موارد ذيل نسبت به انتخاب  اند، مي شده

قدام ا www.isuw.ac.ir  :به آدرس »اينترنتيبه صورت نام  ثبت«از روش  ،پرديس خواهران) ع(در دانشگاه امام صادق نام ثبتتوانند جهت  داوطلبان ميالزم به ذكر است  .باشد ضروري مي
  .آورد نام بعمل مي بتاز داوطلبان ثماه  خرداد 16تا شت ماه هپانزدهم ارديبشگاه از نام اين دان سامانه ثبت. نام اين دانشگاه نمايند به تكميل فرم ثبت

پرداخـت   قابل(سيبا، نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران  0101530085005 شمارهبه حساب ) تومانهزار  شتهبيست و (ريال  000/280پرداخت مبلغ  -1: نام مدارك الزم براي ثبت) و
كارنامه نتايج اوليه آزمـون   تصوير -5. شناسنامه تصويريك برگ  -3. رنگي 3×4دو قطعه عكس  -2 .نام پس از پرداخت مسترد نخواهد شد هزينه ثبت :تبصره ).بانك ملي ايراندر كليه شعب 
 :1بصره ت .نام دانشگاه اعالم خواهد شد رسال مدارك فوق در سامانه ثبتزمان و چگونگي ا: توجه. * تصوير برگ انتخاب رشته اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد -5. 1394سال  كارشناسي ارشد

محل تحصـيل   :2تبصره  .آيد نام و پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل مي اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله
  .پرديس خواهران خواهد بود) ع(شگاه امام صادقداندر تهران شدگان،  پذيرفته

  .توزيع خواهد شد 18/4/94شنبه  لغايت پنج 15/4/94شنبه  دوصبح روز  8كارت شركت در آزمون مرحله دوم معارف اسالمي از ساعت  :تاريخ دريافت كارت شركت در آزمون) ز
  .برگزار خواهد شد 30/12صبح لغايت  30/7از ساعت  21/4/94 يكشنبه مورخدر روز ) ع(آزمون مرحله دوم معارف اسالمي دانشگاه امام صادق :تاريخ آزمون) ح
آزمـون   اًصـرف  ،1394 سازمان سنجش آموزش كشور سـال  آزمون كارشناسي ارشد در) هاي برتر با رتبه اولويت( رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -1 :اطالعات و تذكرات الزم) ط

پرديس خـواهران جهـت    )ع(صادق الزم به ذكر است دانشگاه امام -2. آزمون شفاهي را كسب نمايند مورد نياز در آزمون مذكور و لذا داوطلبان الزم است امتياز .آيد مي بعمل ميمعارف اسال
. ده اسـت نمـو زبـان انگليسـي    عربـي و  ،اصول فقه، انديشه اسالمي فقه، روسآزمون معارف اسالمي در د حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در تقويت بنيه

ــي ــان م ــت  داوطلب ــت ثب ــد جه ــام و توانن ــت ن ــتر در درياف ــات بيش ــن دوره، اطالع ــاره اي ــماره   ب ــا ش ــگاه ب ــزينش دانش ــا اداره گ ــن ب ــد ) 021-22131874-6( تلف ــاس حاصــل نماين   .تم
بـراي  اطالعـات الزم را  تواننـد   متقاضـيان مـي   .برگزار خواهد شـد در نوبت صبح  21/4/1394شنبه يك، روز خانوادهقوق حو آموزشي آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت  -3

تسـاب دروس  دوره آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسـته بـه تناسـب رشـته تحصـيلي بـا اح       -4. مالحظه نمايند www.isuw.ac.irنام در سايت  در زمان ثبتدريافت كارت ورود به جلسه 
دانشـجويان   ؛اسـت  داراي شرايط خـاص  سسات آموزش عاليؤاز جمله م) ع(با توجه به اينكه دانشگاه امام صادق -5 .باشد سال و به صورت تمام وقت روزانه و رايگان مي 5/2نياز حدود  پيش

  .دانشگاه را رعايت نمايند گردند كه در طول تحصيل ضوابط اين متعهد مي
  )ويژه خواهران(ايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي جدول دروس، ضر      

  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
  ) عبدالهادي فضلي(مبادي االصول الفقه تستي ـ تشريحي  1  اصول فقه

  عليرضا اميني ) قمتاجر، نكاح، طال(تحريرالروضه ) صاله، صوم، امر به معروف و نهي از منكر(اللمعه الدمشقيه تستي ـ تشريحي  1  فقه
  گرامر و ترجمه متون عمومي و تخصصي رشته مرتبط  تستي  1  زبان انگليسي

  4 لدالعربيه ج قواعد صرف و نحو و ترجمه در سطح مبادي  تستي  1  زبان عربي

  تشريحي  1  انديشه اسالمي

  مجموع صفحات  صفحات  در مجموعه آثار  حدود  نام كتاب  عنوان بحث
  73  43-116  16جلد   تا جلسه پنجم  سيري در سيره نبوي   سيري در سيره نبوي 
  126  215-341  تمام كتاب  ) ع(جاذبه و دافعه علي  ) ع(جاذبه و دافعه علي

  165  25-190  19جلد   تا بخش هشتم  نظام حقوق زن در اسالم   نظام حقوق زن در اسالم 
  93  369-462  تا بخش پنجم  مسأله حجاب   مساله حجاب 
  آزادي معنوي 

  آزادي معنوي
  ـــ

  23جلد 
462-433  29  

  20  535-575  ـــ  توبه 
  42  577-619  ـــ  هجرت و جهاد

  ) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
گرامر و ترجمه متون عمومي و تخصصي رشته مرتبط   تستي  1  زبان انگليسي

  4 لدالعربيه ج قواعد صرف و نحو و ترجمه در سطح مبادي  تستي  1  زبان عربي
  تحرير اصول الفقه المظفر تستي ـ تشريحي  3  اصول فقه

  )، ارث، وصيت، حدود، قصاصنكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر(شرح لمعه شهيد ثاني ابواب تستي ـ تشريحي  4  فقه

  تشريحي  1  انديشه اسالمي

  مجموع صفحات  صفحات  در مجموعه آثار  حدود  نام كتاب  عنوان بحث
  73  43-116  16جلد   تا جلسه پنجم  سيري در سيره نبوي   سيري در سيره نبوي 
  126  215-341  تمام كتاب  ) ع(جاذبه و دافعه علي  ) ع(جاذبه و دافعه علي

  165  25-190  19جلد   تا بخش هشتم  نظام حقوق زن در اسالم   م حقوق زن در اسالم نظا
  93  369-462  تا بخش پنجم  مسأله حجاب   مساله حجاب 
  آزادي معنوي 

  آزادي معنوي
  ـــ

  23جلد 
462-433  29  

  20  535-575  ـــ  توبه 
  42  577-619  ـــ  هجرت و جهاد

  :دانشگاه تهران - 10
؛ لذا داوطلبان اعالم خواهد شد www.ut.ac.ir :دانشگاه به نشاني متعاقباً در سايت )19295كد محل تحصيل ( ها سيستمبهينه سازي ـ  خ مصاحبه دوره مشترك رشته مهندسي صنايعتاري

  .براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
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  ها پيوست  269صفحه   )هاي داراي شرايط خاص رشته(ها  شرايط و ضوابط دانشگاه

  :) ع( حسين  امامجامع   شگاهدان -11
دانشجويان خود را منحصراً از ميان پرسنل رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و يا بسيجيان فعال در بسـيج   و نمايد دانشجوي بورسيه پذيرش نمي 1394-95در سال تحصيلي اين دانشگاه 

  .مراجعه نمايند www.ihu.ac.ir: اي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشانيداوطلبان بر*   .نمايد پذيرش ميبا شرايط ذيل ها  دانشجويي دانشگاه
  .از دروس عقيـدتي خواهنـد بـود    واحـد  6موظـف بـه گذرانـدن تعـداد      دانشجويان عالوه بر دروس مصوب -2. گيرد مي ذيرفته شدگان خوابگاه مجردي تعلقپ به كليه: عموميشرايط ) الف

  .گيرند دانشگاه قرار مي نظام تربيتي كليه پذيرفته شدگان در -4 .مند خواهند شد ورزشي دانشگاه بهره رفاهي و ن از امكاناتپذيرفته شدگا -3
 ه تحصيل خـود را شرط با ادام بدون قيد و بايست موافقت كتبي و پرسنل رسمي سپاه مي. عضويت رسمي در سپاه پاسداران انقالب اسالمي -1 :پرسنل رسمي سپاهاختصاصي شرايط ) ب

  .ه نمايندئدر زمان مصاحبه ارا از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و
پـروژه   هـا و  پـژوهش  تعهد انجام تحقيقـات،  توانايي و -2 .زمان مصاحبه ه گواهي مربوطه درئارا ها و عضويت فعال در بسيج دانشجويي دانشگاه -1 :شرايط اختصاصي بسيجيان فعال) ج
 ايـن دانشـگاه در   :تبصـره  .گيـرد  علوم پايه انجـام مـي   مهندسي و هاي گروه آزمايشي فني و پذيرش دانشجوي بسيجي فعال فقط در كدرشته محل -3. متناسب با نياز سپاه )نامه پايان(اني پاي

اسـتخدام پذيرفتـه شـدگان     سپاه هيچگونه تعهدي مبني بر جـذب و  -5. احبهسير مراحل مص پذيرفته شدن در -4 .نمايد هاي گروه علوم انساني دانشجوي بسيجي پذيرش نمي كدرشته محل
   .بسيجي فعال را ندارد

  :شاهد  دانشگاه - 12
احزاب  از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3. يو قانون اساسايران  ياسالم ينظام جمهور ه،يفق تيبه وال ياعتقاد و التزام عمل -2. به احكام ياسالم و التزام عمل نيمب نياعتقاد به د -1

خـواهران   يبـرا ) چادر(به حجاب برتر  ياعتقاد و التزام عمل -6 .كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه يبنديپا -5 .ثرؤم يفريك تينداشتن سابقه محكوم -4. يقانونريغ يها ها و گروه و سازمان
 رشيو پـذ  رفتـه يدانشگاه صـورت پذ  نشيهسته گز يالزم از سو يموارد فوق بررس احرازدوره و  انيمتقاض يعموم يها تياست در خصوص صالح يهيبد*  .است رشيپذ ياساس طياز شرا

اين گـروه از دانشـجويان صـرفاً ًدر    . ندارد) شبانه(دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم  -7 .دانشگاه خواهد بود نشيهسته گز دأييداوطلبان منوط به ت يينها
ابتـداي اتوبـان تهـران ـ قـم، روبـروي حـرم مطهـر حضـرت امـام           : تهران: آدرس -8 .توانند از خوابگاه استفاده نمايند رت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده ميصو

 www.shahed.ac.ir :نشاني اينترنتي            .)ره(خميني
  :دانشگاه شهيد مطهري - 13
هـاي حـوزوي و طلبگـي و رعايـت زي      داشتن گرايش -2. ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه -1 :شرايط اختصاصي) الف

پذيرفته شدن در آزمـون   -5. ه كار در خارج از دانشگاهعدم اشتغال ب -4 .هاي درس هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالس نامه سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين -3. طلبگي
آزمـون  ) بـدون اعمـال سـهميه   ( 25تا  1هاي  آموختگان حائز رتبه دانش: تبصره. به باال 12و كسب ميانگين  )نمره 10براي هر درس (اختصاصي و مصاحبه علمي با احراز حداقل امتياز قبولي 

جهت آشنايي با نحوه و سير مراحـل ورود بـه    -7. باشد اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد امكانات خوابگاهي مي -6 .باشند معاف مي از آزمون اختصاصي، 1394كارشناسي ارشد سال 
  .باشد ح جداول ذيل ميمواد و منابع آزمون اختصاصي دانشگاه به شر -8. مراجعه نماييد www.motahari.ac.ir: دانشگاه شهيد مطهري به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني

  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي) ج    :جزامواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق ) ب
  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني    مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني

  غير از عباديات  هيد ثانيشرح لمعه ش  فقه    غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه
  -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه    -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
حقوق تعهدات، مسئوليت مدني   -  حقوق مدني    -  -  حقوق جزاي عمومي

  -  -  حقوق جزاي اختصاصي  و عقود معين
  :لسفه و حكمت اسالميفمواد آزمون اختصاصي براي رشته )  ه    :)گرايش كالم اسالمي( مون اختصاصي براي رشته شيعه شناسيمواد آز) د

  غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم    غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم
  -  المنطق مرحوم مظفر  منطق    -  المنطق مرحوم مظفر  منطق
  بخش الهيات  شرح منظومه سبزواري  فلسفه    الهيات بخش  شرح منظومه سبزواري  فلسفه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
اعالم اسامي چند برابـر  داوطلبان الزم است پس از  :نام آزمون اختصاصي دانشگاه ثبت) ز    :قه و حقوق خانوادهمواد آزمون اختصاصي براي رشته ف) و

نـام و سـاير    ، جهت ثبـت خاص در سايت سازمان سنجشايط داراي شرهاي  ظرفيت رشته
ــه ســامانه آمــوزش دانشــگاه   ــذيرش ب ــيشــهيد مطهــري مراحــل پ ــه نشــاني اينترنت : ب

www.golestan.motahari.ac.ir ها و امـور مربـوط    كليه اطالعيه. مراجعه نمايند
: اني اينترنتـي نام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطالع رساني دانشگاه بـه نشـ   به ثبت

www.motahari.ac.ir در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.  

    غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه
    -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه

    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
    حقوق تعهدات و حقوق خانواده  -  حقوق مدني

اسـكن شـده بـا حـداكثر      عكس -3. كارت مليتصوير اسكن شده پشت و روي  -2. شناسنامهصوير اسكن شده كليه صفحات ت -1 :تصاصي دانشگاهنام در آزمون اخ براي ثبت مدارك الزم) ح
ترم با ذكـر تـاريخ فراغـت     يا گواهي اشتغال به تحصيل در آخرين) التحصيالن براي فارغ(گواهي عكسدار مبني بر پايان تحصيل دوره كارشناسي تصوير اسكن شده  -4. كيلوبايت 200حجم 

بـدون  ( 25تـا   1داوطلباني كه حـائز رتبـه   : تبصره. 1394كارنامه آزمون تحصيالت تكميلي سال تصوير اسكن شده  -5. )ذكر ميانگين كل در هر دو مورد ضروري است( 31/6/94حداكثر تا 
  .نام نمايند الذكر ثبت ولي الزم است در سامانه فوق باشند، از آزمون اختصاصي معاف هستند آزمون تحصيالت تكميلي مي) اعمال سهميه

  :صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران گاهدانش - 14
كاركنـان رسـمي قطعـي سـازمان     : تبصـره  .)بـا احتسـاب دوران خـدمت نظـام وظيفـه     (سال تمـام   30حداكثر سن  -2. داوطلب بايد مومن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد -1

 .)عمـومي و تخصصـي  (موفقيت در مصاحبه حضـوري   -3. توانند در آزمون شركت نمايند سال تمام سنوات خدمت، مي 12وسيماي جمهوري اسالمي ايران در صورت باقي ماندن حداقل صدا
جانبازان عزيز بـا توجـه بـه ضـوابط مربـوط و نيـز       (ان صداوسيما برخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهداشت سازم -5 .تأييد گزينش سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران -4

متقاضيان پس از مصاحبه حضوري، تأييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به ترتيب اولويـت، پـذيرش   : تذكر .)شرايط خاص سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران انتخاب خواهند شد
هـا و   وقت بوده و ملزم به گذراندن دوره  شدگان به صورت تمام حضور پذيرفته -6. شد تايج، تحت هيچ شرايطي به اعتراضات رسيدگي نخواهدشود پس از اعالم نهايي ن تأكيد مي. شد خواهند

حصيلي دانشجو، در صورت معرفي الت پس از فارغ -8. كنند دانشجويان در طول تحصيل و برابر ضوابط، كمك هزينه تحصيلي دريافت مي -7. ه شده از سوي دانشگاه هستندئدروس خاص ارا
شود به ميزان دو برابر مدت زمان تحصيل در هر يك از مراكزي كه  دانشگاه و نياز سازمان صداوسيما، در زمان شش ماه و به شرط قبولي در گزينش و مركز بهداشت سازمان، فرد موظف مي

: تبصـره . باشـد  آموختگان در مقاطع بـاالتر منـوط بـه كسـب موافقـت و صـدور مجـوز از سـوي دانشـگاه مـي           انشادامه تحصيل د -9. نمايد، مشغول به انجام خدمت شود سازمان تعيين مي
هـر   افرادي كه در طول تحصيل به -10 .توانند در مقطع باالتر ادامه تحصيل دهند نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي آموختگان رتبه اول هر رشته بر اساس آيين دانش

، خوابگـاه دانشـجويي تعلـق    )به غير از ساكنين استان تهـران و البـرز  (برابر ضوابط و مقررات دانشگاه به دانشجويان  -11 .باشند بمانند، ملزم به پرداخت خسارت مي دليلي از ادامه تحصيل باز
ضمن موفقيت در مصـاحبه حضـوري، برابـر شـرايط و ضـوابط پـذيرش       ) شبانه(داوطلبان دوره نوبت دوم الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لذا  شرايط و ضوابط فوق: تذكر مهم. گيرد مي

دفترچـه  ايـن  منـدرج در   ساير ضوابط ه امكانات رفاهي وئعدم ارا، پرداخت شهريهاعم از  سسات آموزش عاليؤها و م هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(دانشجو مربوط به نوبت دوم 
  .داوطلبـــــان غيربـــــومي وجـــــود دارد و دوره روزانـــــهپذيرفتـــــه شـــــدگان خوابگـــــاه فقـــــط بـــــراي امكـــــان ارائـــــه  -12 .پـــــذيرش خواهنـــــد شـــــد راهنمــــاي 

  www.iribu.ir :نشاني اينترنتي   021-22168538 و 22021933 و 22014688 :تلفن .ابتداي اتوبان نيايش، )عج(خيابان وليعصر، تهران: آدرس -13
 :دانشگاه صنعتي شريف -15
مـدرك كارشناسـي در    -2. خواهد بود پذيرش نهايي به صورت شرايط خاص همراه با مصاحبه -1 :دوره پرديس خودگردان) 1259كد (وري  رشته مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم و بهره ) الف

پرديس خودگردان مهندسي و علوم واقع  ليمحل تحص -3 .)مديريت مالي اني،مديريت بازرگ فقط مديريت صنعتي،( ، علوم پايه و مديريت)مهندسي صنايع از به غير( هاي مهندسي همه رشته
   .در جزيره كيش

پذيرش نهايي براساس نمـره   -2. سيستم محركه خودرو التحصيلي مهندسي مكانيك، مدرك فارغ -1 ):گروه صنعتي سايپا(بورسيه شركت مگاموتور ) 1267كد (  سيستم محركه خودرورشته ) ب
  .تواند در اين رشته پذيرش گردد آن، داوطلب نمي كسب نمره قبولي در اين رشته و ت قبل ازياولو در صورت انتخاب رشته ديگر بعبارت ديگر در .تخصصي خواهد بود مصاحبه آزمون و

 :راشت  مالك  صنعتي  دانشگاه - 16
عدم سوءپيشينه كيفـري   -3 .هاي سياسي غيرقانوني و الحادي سابقه عضويت و وابستگي به گروهعدم  -2 .اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه و قانون اساسي -1 :عمومي شرايط) الف

هـاي   فعاليـت  تواننـد در  هاي قانوني، دانشجويان اين دانشـگاه نمـي   با توجه به ممنوعيت -5 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي -4. و عدم معروفيت به فساد اخالقي
رقمي آزمون كارشناسي ارشد اگر در پايان تحصيل، سه نفر برتر  هاي دولتي يا رتبه تك آموختگان رتبه اول مقطع كارشناسي از دانشگاه دانش -1 :امتيازات) ب .و حزبي شركت نمايندسياسي 

توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطـابق   همانند ساير دانشجويان كشور ميشدگان  ذيرفتهپ -2. صورت دارا بودن شرايط گزينشي وزارت دفاع، استخدام خواهند شد رشته خود باشند در
حـداكثر سـن   (خانواده معظم شهدا، ايثارگران، كاركنان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح و همسر و فرزندان آنان، در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند  -3 .نامه وزارت علوم استفاده نمايند آيين

 .هاي ديگر هيچگونه منع خروج از كشور براي داوطلبان اين دانشگاه نيز وجود ندارد همانند دانشگاه -1 :مالحظات) ج .)سال بيشتر باشد 40نبايد از 1/7/1394نيروهاي مسلح تا تاريخ كاركنان 
 ب(نشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي در صورت وجود امكانات مشموالن بنـد  دا -3. با توجه به مقررات خاص دانشگاه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتر را رعايت نمايند -2
جهت  -4 .هاي بومي دانشگاه استفاده نمايند شود داوطلبان خواهر از ظرفيت لذا توصيه مي .و تعدادي از دانشجويان روزانه غيربومي برابر مقررات از امكانات خوابگاهي برخوردار خواهند شد) 1

  .مراجعه شود www.mut.ac.ir :طالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشانيكسب ا



 ها پيوست                                                                                                                        1394آزمون تحصيالت تكميلي سال انتخاب رشته دفترچه راهنماي 

  ها پيوست  270صفحه   )هاي داراي شرايط خاص رشته(ها  شرايط و ضوابط دانشگاه

 :ـ نوشهر) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني -17
مراجعـه   شگاهجهت مصاحبه تخصصي به دان سنجش باست برابر تاريخ اعالم شده از سوي سازمان مي ،كه اسامي آنان در مرحله اول از سوي سازمان سنجش اعالم خواهد شد داوطلباني -1

باشد ولي رديف روزانه و شبانه براي  پايور شاغل در نداجا مي رديف بورسيه فقط مخصوص كاركنان -3. خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده ندارد دانشگاه تعهدي مبني بر واگذاري -2 .نمايند
  .باشد همه داوطلبان مي

 : گاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستريدانش - 18
  .بـه دانشـجويان نـدارد   متـأهلي  دانشگاه هيچگونه تعهـدي نسـبت بـه واگـذاري خوابگـاه       -2. نمايد اين دانشگاه تعدادي از پذيرفته شدگان نهايي خود را بورس مي -1 :عموميشرايط ) الف

، خيابان انقالب ،تهران: أدرس -5. نمايند مراجعهwww.ujsas.ac.ir : يرساني دانشگاه به نشان به پايگاه اطالعدانشگاه، دقيق از شرايط و ضوابط  جهت اطالع داوطلبانضروري است  -4
   021-66707024و  66707021: تلفن               1133913615: كد پستي               .9پالك  ،خيابان خارك ،كالج چهارراه

سال سن تا پايان شهريور  30داشتن حداكثر  -2. به احكام آن و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي -1 :داوطلبان سهميه آزاد اختصاصيشرايط ) ب
هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي، فقـه   در يكي از رشته) پيوسته(داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي  -3). 31/6/1394(ماه سال جاري 

هاي عمومي و اختصاصي داوطلبان بـراي تصـدي امـر     گزينش قوه قضاييه صالحيت -5. موفقيت در مصاحبه علمي -4). 15(حوزوي با حئاقل معدل پانزده  2حقوق يا گواهي پايان سطح  و
بـا  (قوه قضايي خواهند شد و پـس از فراغـت از تحصـيل    تحصيل بورسيه  پذيرفته شدگان نهايي با سپردن تعهد خدمت به مدت سه برابر مدت تحصيل، از ابتداي. قضا را بررسي خواهد نمود

  .شوند و طي دوره كارآموزي قضايي جذب دستگاه قضايي مي) 16كسب حداقل معدل 
 قـوه قضـائيه و  كاركنـان قضـايي و اداري   ن از بـي فاً پـذيرش دانشـجو صـر    ،مربوط به شاغالن قوه قضائيه هاي محل  در كدرشته -1 :اختصاصي داوطلبان سهميه شاغالن قوه قضاييهشرايط ) ب

موظفنـد  پذيرفتـه شـدگان نهـائي    لـذا   .باشد تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت مي -3. شود از داوطلبان چند برابر ظرفيت مصاحبه علمي انجام مي -2 .گيرد ه صورت ميتابعهاي  سازمان
  .مت خود را ارائه نمايندشرط كارگزيني محل خد بي قيد و ام موافقت كتبي ون هنگام ثبت

 :دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري -19
بورسـيه  هاي روزانه اين دانشگاه مختص دانشـجويان   رشته محل -3. و انجام مصاحبه خواهد بود ها با شرايط خاص گزينش رشته -2. پذيرد پذيرش دانشجو فقط از جنس مرد صورت مي -1

داوطلبـان شـاغل در    -4. باشد ه موافقتنامه از ارگان بورس دهنده ميئانجام مصاحبه منوط به ارااالنبياء، آجا و ساحفاجا بوده و  يني، قرارگاه پدافند خاتمنيروي هوايي، نيروي دريايي، نيروي زم
سال سابقه خدمت و يا حداقل درجـه   16 داراي نمايند، حداقل بايد االنبيا كه رشته كارشناسي ارشد آماد را انتخاب مي اه پدافند هوايي خاتمگنيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و قرار

  021-64032031: تلفن تماس               .سرگردي باشند
 : اديان و مذاهب ـ قمغيرانتفاعي گاه دانش - 20
  )144-143-171 :داخلي( 32802610 :تلفن .)ع(دقروبري مسجد امام صا ،شهرك پرديسان ،قم: آدرس -2. هاي داراي شرايط خاص اين دانشگاه داراي مصاحبه هستند رشته -1

     www.ur.ac.ir: اينترنتي نشاني            025-32802627 :نمابر     
  :ـ قم )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  - 21
اشـتغال بـه تحصـيل حـوزوي همزمـان بـا تحصـيل در         -3. به علميموفقيت در مصاح -2. ها هاي علميه براي ساير رشته حوزه از مركز مديريت حوزه 2سطح ( 9ه گواهي قبولي پايه ئارا -1

از پذيرفته شـدگان داراي شـرايط حـوزوي شـهريه اخـذ       -5. سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه -4. دانشگاه
دانشـگاه تعهـدي نسـبت بـه تـأمين خوابگـاه        -7 .واهـد بـود  خمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پرداخت خسارت وارده انتقال دانشجو در صورت انصراف و يا -6. گردد نمي

  .   دانشجويان ندارد
 :ـ قم دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث - 22
گذراندن دروس  -2. هاي وروديِ در مركز قم و شعبة تهران برگزار خواهد شد مصاحبه: تبصره .شركت و موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه -1 :اصيشرايط عمومي و اختص) الف
هاي  رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل -4 .آموختگان اعطاء مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -3 .ه شده از سوي گروه آموزشي مربوطئنياز و جبراني ارا پيش

در : 1تبصـره   .مطابق با تعرفة مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي مراكز غيرانتفـاعي ...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -5 .داخلي دانشگاه
ام آزمـون ورودي تحصـيالت    نفـرات اول و سـي    :2تبصـره  . گردد نشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع ميصورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دا

ـ  : 3تبصره . معاف خواهند بود) نيمسال 4( ، از پرداخت شهريه در طول دوره)رتبة كل داوطلب بدون سهميه در كارنامة اولية آزمون(تكميلي  در طـول  (سـال   ر و ممتـاز در هـر  دانشـجويان برت
مندان براي دريافت  عالقه: 4تبصره . نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد ، طبق آيين...، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران و )سنوات مجاز

برخورداري از فضاي مناسـب   :امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي) ب. مراجعه نمايند www.qhu.ac.ir: گاه به نشانيهاي در نظرگرفته شده به سايت دانش اطالعات بيشتر از تخفيف
تاالرهـاي  گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانة تخصصي علوم حديث و علوم قرآنـي و تـاريخ اسـالم،     آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبان، بهره

طبق ضـوابط و  (ويژه خواهران ، خوابگاه خودگردان )رصدخانه و آسمان نما در شعبة تهران(مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي 
همـان منـابع آزمـون    مواد و منابع مصـاحبه ورودي،   :مواد و منابع مصاحبة ورودي) ج...). سازي و استخر، سونا؛ سالن بدن(، سالن اجتماعات و غذاخوري، مجموعة ورزشي )ظرفيت دانشگاه

هاي آموزشي، فهرست آنها متعاقباً  در صورت اعالم مواد و منابع ديگري از سوي گروه. خواهد بود) 1138، 1133، 1113، 1112، 1111(ورودي تحصيالت تكميلي در كدرشته امتحاني مربوط 
نشاني ) د. در اولويت جذب قرار دارند» روانشناسي«كارشناسي رشتة  ، دارندگان مدرك)مجموعة روانشناسي( 1133در كدرشته امتحاني : تبصره. يگاه اينترنتي دانشگاه قرار خواهد گرفتدر پا

شـهرري،  : شعبة تهران -2     025-37176561:  شمارة تماس.  بت، بعد از شهرك جهادبلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثا: مركز قم -1 :دانشگاه و واحدهاي تابعه
       ). عليه السالم(ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم

  : مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  - 23
. نداشتن سابقه محكوميت سياسي و كيفـري  -3. تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي نداشتن منع ادامه -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران -1 :شرايط عمومي) الف

 -2. سـال سـن   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 -4
  :تــذكرات) ج. موفقيــت در آزمــون شــفاهي داخلــي دانشــگاه پــس از اعــالم پــذيرش در آزمــون تحصــيالت تكميلــي -3. يــا يكــي از مــذاهب رســمي اســالمياعتقــاد بــه مــذهب تشــيع 

 -2. گردد د وزارت متبوع صادر ميآموختگان مدرك كارشناسي ارشد مورد تأيي نامه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم است و براي دانش آموزش در اين دانشگاه بر اساس ضوابط و آيين -1
دانشـجويان ممتـاز بـه     -4. گـردد  شدگان اخذ مـي  پنجاه درصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پذيرفته -3. دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت

دانشگاه تعهـدي در برابـر تقاضـاي     -5. گردند شوند و از ساير تسهيالت دانشگاه برخوردار مي وابط دانشگاه معاف ميميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخت بخشي از شهريه مطابق ض
و روزانـه   ها به صورت حضوري، تمـام وقـت   كالس -7. دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف از نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود -6. تغيير رشته پذيرفته شدگان نخواهد داشت

. نيـاز خواهنـد گذرانيـد    در صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيش -8. ها تحصيل نمايند توانند همزمان در ساير دانشگاه شود و دانشجويان نمي تشكيل مي
  www.mazaheb.ac.ir :نشاني اينترنتي    021-66465252 :تلفن       .3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي ،تهران :آدرس -9

  :اصفهانـ ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي  گاهدانش - 24
بـراي بـرادران و خـواهران بـه صـورت مجـزا        گاهمحيط آموزشي اين دانشـ  -2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند داوطلبان الزم است به -1
از  در تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليـغ ديـن، اسـتفاده    گاهبا توجه به هدف اين دانش -3. براي كليه دانشجويان الزامي است گاهها و ضوابط پرورشي دانش نامه مقررات، آيين باشد و رعايت يم

دانشجويان خواهر الزامي بوده  براي كليه) ا رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايشكفش ساده ب چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،(حجاب برتر 
هاي مروج  شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر -4. در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد نام يا ادامه تحصيل آنان و در غير اينصورت از ثبت

سالمت كامل جسماني و روانـي، دارا بـودن قـدرت تكلـم،      كليه داوطلبان بايد از -5. گردد مي و بعدازظهرها تشكيلهفته معموالً در اواخر هاي برادران  كالس ضمناً. باشند فرهنگ بيگانه مي
با انتقـال و مهمـاني دانشـجويان     گاهاين دانش -7. در شهريه وابسته برخوردار خواهند بود درصد تخفيف 30از  كليه دانشجويان رشته شيعه شناسي -6. باشند ي كامل برخورداريبينائي و شنوا

بـق ضـوابط وزارت علـوم،    طكـه شـهريه آن   را  گاهتعيين شده توسـط دانشـ   نياز كليه دانشجويان موظفند دروس پيش -8. نمايد مؤسسات آموزش عالي موافقت نمي ها و هخود به ساير دانشگا
دستاوردهاي  براساس تجربيات و گاهشود و تحصيل در اين دانش آزمون علمي و مصاحبه انجام مي براساس گاهپذيرش دانشجو در اين دانش -9. رانندبگذ، تحقيقات و فناوري تعيين خواهد شد

. شـود  تحقيقات و فنّاوري اعطا مي زارت علوم،التحصيالن، مدرك رسمي مورد تأييد و باشد و به فارغ و فناوري مي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات
) منزل اسـتيجاري (از خوابگاه توانند  ميغيربومي  دانشجويان -11. رفاه، به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت ي از طرف صندوقيدر صورت تخصيص وام دانشجو -10
خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصـيلي صـادر خواهـد شـد و      براي برادران پذيرفته شده كه از نظر -12. اينداستفاده نماي  به صورت رايانهي يوعده غذاي دانشجو يك و

 گاههـاي ايـن دانشـ    شـته باشند الزم است از انتخـاب ر  كه واجد شرايط و ضوابط فوق نمي داوطلباني -13. شوند اند ترخيص مي حال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته داوطلبان در
 -14. هيچگونـه مسـئوليتي را بعهـده نخواهـد گرفـت      )ع(ه معـارف قـرآن و عتـرت   گاتحصيل، دانش خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از

 :بـه نشـاني   گاهابتداي خيابان شهيدان غربي و پايگـاه اينترنتـي دانشـ    ،بزرگراه شهيد خرازي، ناصفها واقع در گاهتوانند به ساختمان مركزي دانش عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي
www.icqt.ac.ir ندتماس حاصل نماي) 105داخلي ( 031-33372020: شماره تلفن مراجعه يا با.  

  : مديريت صنعتي ـ تهرانغيرانتفاعي سازمان  -25
سـازمان فاقـد خوابگـاه و     -3. نامه سازمان مـديريت صـنعتي   پرداخت شهريه مطابق آيين -2. كه با شركت در دوره مغايرت داشته باشد اي ها به گونه نداشتن تعهد به مؤسسات و سازمان -1

  .باشد سال سابقه كار پس از خاتمه مقطع كارشناسي براي متقاضيان الزامي مي 3دارا بودن حداقل ) 1148كد (در رشته مديريت اجرايي  -4. باشد امكانات رفاهي مي
  )323-417-416: داخلي(  021-22043005: تلفن
  :مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران ـ تهران - 26

هاي تامين سرمايه گـذاري صـورت    سسات اعتباري غيربانكي و شركتؤسسات مالي و اعتباري، مؤهاي وابسته، م ها و شركت پذيرش، الزاما از كاركنان موسسات اعتباري مشتمل بر بانك -1
  .دنماينمراجعه  www.ibi.ac.ir: نشانيبراي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي موسسه به داوطلبان  -2 .ردپذي مي
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  ها پيوست  271صفحه   )براي دانشجويان سال آخر(مخصوص معدل فرم 
 

  محل درج شماره پرونده
              

              

 

  هاي كارشناسي  فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1394سال ) ته داخلهاي كارشناسي ارشد ناپيوس دوره(در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي كننده شركت 

  

  باسمه تعالي

                     
  1394:           /         /تاريخ           

  ..............................................................................: شماره                     

  

  ......................................................................... :به شماره شناسنامه ...................................................... :فرزند ................................................................................ :نام و نام خانوادگي :دانشجو :از

  ......................................... :در سال تحصيلي ................................................................................................................................................: ورودي رشته ................................. :متولد سال                 

  ............................................................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ شگاه معاونت محترم آموزشي دان :به

  با سالم و احترام     

  ............................................................................................................................................................در رشته امتحاني  اينجانبخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     
را ، ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب ام شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1394آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  . جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد 30/11/1393تا تاريخ 

    

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو

  1394/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

  
  ..................................................به شماره شناسنامه  ..................................................زند فر ......................................................................................آقاي /شود كه خانم وسيله تأييد مي بدين

  بوده و ميانگين واحدهاي ......................................................................................................... .................................................................دانشجوي سال آخر رشته    13متولد سال         
  اعشار     صحيح                                                                                                                                   

  و به حـروف                                      20تا  0مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  / در اين دانشگاه 30/11/1393گذرانده ايشان تا تاريخ 
  .واحد درسي گذرانيده است                       فوقضمناً نامبرده تا تاريخ . باشد مي                                                                  

   
  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                  

   

  :تذكرات
ضـمن درج  بايستي اند،  شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1394در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال كه سال آخر دوره كارشناسي دانشجويان  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل »الف«، در قسمت )كارنامه 1مندرج در قسمت رقمي  7شماره (پرونده   كامل مشخصات خود و شماره
، اشـتباه  زمان انتخـاب رشـته  بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را در . التحصيلي خود ارائه نمايد فارغ

  .ار خواهد شدشدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات رفت در صورتي كه در رديف پذيرفته  درج نمايند،
آن را تكميل، تأييد و پس از مهر و امضـاي معـاون   » ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت  دانشگاه -2

ا در صورت هرگونـه اسـتعالم در خصـوص    آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، ت
  .وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد

ـ    -3 ولي ارائـه  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در صورت قبولي به مؤسسـه محـل قب
التحصيلي آنها مالك نبوده  شوند، معدل فارغ التحصيل مي فارغتحصيالت تكميلي آزمون اين مرحله و اعالم نتايج ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از . نمايند

ه از داوطلبان مغايرت محسوب شده و هرگونه اعالم تغيير معدل براي اين دست. نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(و با همين معدل 
  .طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد

و در  شـوند  التحصيل مي فارغ 31/6/94 حداكثر تا تاريخ و ياالتحصيل شده  فارغ 30/11/93 تاريخ كه تامقطع كارشناسي آن دسته از دانشجويان سال آخر  -4
 تـا تـاريخ   التحصـيالن  بـراي فـارغ  (آن نسـبت بـه ويـرايش     الزم اسـت ، انـد  خود اقدام ننمـوده  مرحله توزيع كارت نسبت به ويرايش معدل مقطع كارشناسي

ميـانگين نمـرات   التحصيل خواهند شـد،   فارغ 31/6/94دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ و يا ) آموختگي معدل مندرج در مدرك دانش 30/11/93
  .اقدام نمايند  30/11/1393واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 

انـد، نيـازي بـه     تكميل و تأييد نموده) منتشر شده 6/11/93فرم مندرج در اطالعيه توزيع كارت كه در تاريخ (ضمناً آن دسته از داوطلباني كه اين فرم را قبالً  -5
  .  تكميل مجدد اين فرم ندارند
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 التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ                                                  1394سال ) كارشناسي ارشد(فترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي د

  ها پيوست  272صفحه   التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ
 

  محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  

  ا و مؤسسات آموزش عاليه هاي كارشناسي دانشگاه التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1394در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1394//                    : 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  (طريق مقتضي  ، مراتب ازاين 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  
  

  1394/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  ....................................................... آقاي/شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  تحصيل گرديده و درعالي مشغول به    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 ي، با احراز رتبه اول فارغمؤسسه آموزش عال/ از اين دانشگاه با معدل كل                            
  

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
و كارشناسـي ارشـد بـه    ) پيوسـته و ناپيوسـته  (هاي كارشناسي  پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهنامه  آيين«دانشجو الزم است مشمول مفاد  -1

و  ها به كليه دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  25/4/93مصوب جلسه مورخ  5/5/93 مورخ 77897/21شماره 
  .در همين دفترچه درج شده استنيز اي از آن  براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهشده است،  بالغانيز مؤسسات آموزش عالي 

ايـن فـرم، فـرم    » الـف «هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه، در قسـمت   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   ده از داوطلبان فارغها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل ش دانشگاه -3
ايـن فـرم را    اول اين سازمان وارد و در پرتال اينترنتي رتبه 6/5/1394تكميل و تأييد نموده و حداكثر تا تاريخ ، باشند ميشرايط استفاده از امتياز رتبه اولي 
مسـئوليتي   گردد و هيچگونـه  التحصيالن منظور نمي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فارغ بديهي. در پرونده دانشجو بايگاني نمايند
  . متوجه اين سازمان نخواهد بود

  .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 حصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاهالت اين امتياز شامل فارغ -5
صورت ناقص از طريق پرتال  هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات ب صورت كامل تكميل نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغ بديهي است چنانچه اين فرم به -6

مند شوند و هيچگونه مسـئوليتي متوجـه ايـن سـازمان      دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهرهبه اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين 
  .نخواهد بود و اين سازمان به اعتراضات واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بود
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 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش                                                   1394سال ) كارشناسي ارشد(آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  ها پيوست  273صفحه   نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش
 

 انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيش
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 1394سال ) ارشناسي ارشدك(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

      
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
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