
  باسمه تعالي
  كشور در رابطه با تمديد مدت زمان انتخاب رشته  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه

  در هاي جديد رشته محلاعالم همچنين برخي اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته و  و
  1395سال  )كارشناسي ارشد ناپيوسته(تحصيالت تكميلي  ورودي آزمون

  
و اطالعيه مورخ  1395سال  )پيوستهكارشناسي ارشد نا(ورودي تحصيالت تكميلي انتخاب رشته آزمون  نتشار دفترچه راهنمايپيرو ا   
با توجه بـه   ،رساند مياند  آن دسته از داوطلبان آزمون مذكور كه مجاز به انتخاب رشته شده  اطالع به   وسيله بديناين سازمان،  31/3/95

الذكر و بـه   هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق رشته عالوه بري جديد ها اعالم رشته محلبرخي اصالحيات و همچنين 
 شـنبه روز پايـان  تا مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود  ،هاي انتخابي محل  درج كدرشتهنام و  ثبتمنظور مساعدت براي 

 .اقدام نمايندانتخاب رشته نسبت به  5/4/95مورخ 
منـدرج  هاي تحصيلي  و همچنين كدرشته محلمربوط ان الزم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي لذا متقاضي    
منحصـراً از طريـق    5/4/95مـورخ   شنبهتا پايان روز  حداكثرخود هاي مورد عالقه  انتخاب كدرشته محلنسبت به  ،اطالعيهاين در 

دريافـت   رقمـي  15خـود را تكميـل و كـدرهگيري    فرم انتخاب رشته اً داوطلباني كه قبالً ضمن. سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند
خـود تـا    هـاي انتخـابي   اولويـت ويرايش اصالح و توانند نسبت به  اطالعيه، مياين با توجه به مندرجات و ، در صورت تمايل اند نيز نموده

  .الذكر اقدام نمايند تاريخ فوق
   



  :ها دانشگاهاختصاصي و ضوابط  اصالحات مربوط به شرايط) الف
  www.gau.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان* 

بگاه دانشـگاه بـه   داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به و -3. باشد امكانات رفاهي براي كليه دانشجويان فراهم مي -2. باشد اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي داراي خوابگاه مي -1
  .نشاني فوق مراجعه نمايند

  www.iasbs.ac.ir :هنشاني وبگا  زنجانـ مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه * 
كننـد و از تسـهيالت ويـژه     دريافـت مـي  ) به عنوان دستيار پژوهشي(دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت كسب رتبه دو رقمي كشوري در اين آزمون، تا سقف دو ميليون و پانصد هزار ريال  -1

ايـن امتيـازات    -2. شـود  هاي يك رقمي پوشش كامل يك سفر علمي مورد تأييد دانشگاه در هر سال عالوه بر تسهيالت فوق حمايت مي ضمناً براي رتبه. رفاهي دانشجويي برخوردار خواهند بود
  024-33155142: نمابر    33151: تلفن         45195-1159 :صندوق پستي    .انتهاي بلوار گاوازنگ ،زنجان :نشاني -3. باشد پابرجا خواهد بود 5/17مادامي كه معدل كل دوره باالي 

  www.imamreza.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ مشهد) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا *
اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قـانون اساسـي جمهـوري     -1: باشند ير ميوابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد ز) ع(دانشگاه امام رضا

بـراي كليـه    2رعايـت مفـاد منـدرج در دفترچـه شـماره       -3 .هاي مرتبط با دانشـگاه  و رعايت كامل عفاف در محيط) ترجيحا چادر براي خواهران(رعايت كامل حجاب اسالمي  -2. اسالمي ايران
ايـن  دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول تحصيل براساس شيوه نامـه اسـتعدادهاي درخشـان     -4 .بديهي است با متخلفين طبق ضوابط برخورد قانوني خواهد شدنشجويان الزامي است و دا

 ،خيابـان دانشـگاه   ،مشـهد : نشاني -6خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند توانند از  دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مي -5. دانشگاه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
  051-38041 :تلفن                .، خيابان دانشگاهخيابان اسرار

  www.soore.ac.ir :هنشاني وبگا  سوره ـ تهراندانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين  -2. نياز خواهند بود به گذراندن واحدهاي پيشو به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظفشدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي پذيرفته -1

ملـزم بـه پـژوهش در     ي هنر دينيپذيرفته شدگان در راستاي اعتال -4. باشد تحصيلي به عهده دانشجو مي هاي نامه علمي و پايان كارگاهي و اردوهاي هاي مصرفي كليه هزينه -3. خوابگاه ندارد
هاي باقيمانده را برابر مصـوبات   ها بايد شهريه ثابت كليه ترم يا انتقال به ساير دانشگاهدانشجويان در صورت انصراف  -5. بود اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهندو منطبق با عرصه هنر متعهد 

تĤمين اهداف خـاص سـازمان تبليغـات اسـالمي      با توجه به اينكه اين دانشگاه به منظور -6. پرداخت نمايندتحقيقات و فناوري وزارت علوم، هاي ابالغي  نامه هيأت امناي دانشگاه و ضوابط و آيين
بـين   ،خيابان آزادي ،تهران: رسآد -7. خواهد شد ونات اسالمي در طول دوره تحصيل نسبت به اعمال مقررات انضباطي حسب مورد اقدامئو ش ها تĤسيس شده است در صورت عدم رعايت ارزش

             021-66354245-6: تلفن          .  252پالك ، نبش كوچه كامياران ،آذربايجان و خوش
  www.fer-pihe.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ فردوس پيروزانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. باشد هاي خودگردان فراهم مي شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2. گردد سه تخفيف شهريه اعطا مينامه مؤس به دانشجويان ممتاز هر رشته تحصيلي در هر نيمسال مطابق آيين -1

بي، استان خراسـان جنـو  : نشاني -4. مؤسسه پرداخت خواهد شداين الحسنه فرهيختگان وابسته به  كل شهريه تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق قرض
  056-32731804 :نمابر               32731801-3 :تلفن .   شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

  www.rahbordshomal.ac.ir :نشاني وبگاه  راهبرد شمال ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه تسهيالت به متقاضيان وام  -4. تقسيط شهريه در طول ترم -3. هاي خودگردان همكاري الزم مؤسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2. هاي اول تا سوم تخفيف شهريه براي رتبه -1

داراي سـلف   -7. داشـتن فضـاي مناسـب    -6. درصد 25فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي ) درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -5. هاي رفاه دانشجويان صندوق
ارائـه خـدمات    -10. سايت مجهز بـه رايانـه   -9. هاي علمي و پژوهشي كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله -8. اري دانشجويان از يك وعده غذاي گرمسرويس و برخورد

     41931-65151: كدپستي          . پل طالشان متر باالتر از 500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، : نشاني -11. اي به دانشجويان در مركز مشاوره مؤسسه مشاوره
  )9داخلي ( 33424843: نمابر                  013-33440333-33425515-33440555: تلفن

  www.zand.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  زند دانش گسترمؤسسه غيرانتفاعي  *
التحصـيالن   معرفي فـارغ  -3. هر رشته شامل كل شهريه ثابت و متغير و كمك هزينه زندگي 100تا  1هاي  اعطاي بورسيه به رتبه -2 .باشد خواهران دانشجو فراهم ميخوابگاه براي  امكانات -1

هـاي مختلـف هنـري، علمـي،      عناوين استاني و كشـوري در زمينـه  رتبه اول الي سوم هر رشته و همچنين به دارندگان دانشجويان ه تخفيف شهريه ب -4. برتر به مراجع متقاضي كارپذيران نخبه
  071-36321044 :نمابر            36106 :تلفن              7188773489 :كدپستي         .12كوچه  ابتداي ،بلوار همت جنوبي ،ميدان معلم ،شيراز :نشاني -5. فرهنگي و ورزشي

  www.ncst.ir :نشاني وبگاه  آباد نجفمؤسسه غيرانتفاعي  *
         031-42455447: تلفن                   . ، نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي)ره(امام خمينيخيابان  آباد، استان اصفهان، شهرستان نجف: نشاني

  
  
  :)6تا  1جداول شماره ( ها رشته محلكداصالحات مربوط به جداول ) ب

كدرشته   ديفر
كدرشته   دوره  امتحاني

  مورد و يا موارد اصالحي  نام رشته  دانشگاه نام  محل

  نفر 5نفر به  2افزايش ظرفيت از   زبان و ادبيات فارسي  قزوين -) ره( المللي امام خميني دانشگاه بين  10073  نوبت دوم  1101  1

ا و برنامه ريزي جغرافي«پذيرش با عنوان : توضيحات  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس  10751  روزانه  1102  2
  »شهري گرايش برنامه ريزي مسكن

جغرافيا و برنامه ريزي «پذيرش با عنوان : توضيحات  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس  10934  روزانه  1102  3
  »روستايي گرايش مديريت پايدار روستايي

جغرافياي سياسي «پذيرش با عنوان : ضيحاتتو  جغرافياي سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  11094  روزانه  1102  4
  »گرايش آمايش سياسي فضا

  مديريت ورزشي ـ مديريت بازاريابي در ورزش  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي البرز   11922  غيرانتفاعي  1106  5
با همكاري مشترك پژوهشگاه تربيت بدني و علوم 

محل تحصيل پژوهشگاه تربيت بدني و علوم . ورزشي
  هرانورزشي در ت

  پذيرش با شرايط خاص و با انجام مصاحبه  واژه گزيني و اصطالح شناسي  گزيني پژوهشكده مطالعات واژه  12394  روزانه  1110  6
  پذيرش دانشجو فقط از ميان خواهران  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه قم  13648  نوبت دوم  1121  7

 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  14002  روزانه  1126  8
  .باشد داراي شرايط خاص و پذيرش با مصاحبه مي  الملل حقوق بين  دادگستري

فرهنگ مردم، آداب و رسوم و  - ايران شناسي   رشت -دانشگاه گيالن   14235  روزانه  1127  9
  نفر 14نفر به  9افزايش ظرفيت از   ميراث فرهنگي

باشد و ظرفيت  رش با گرايش فيزيك نجومي ميپذي  فيزيك  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   17655  روزانه  1204  10
  .نفر افزايش يافته است 9نفر به  3از نيز 



كدرشته   ديفر
كدرشته   دوره  امتحاني

  مورد و يا موارد اصالحي  نام رشته  دانشگاه نام  محل

  نفر 7نفر به  17كاهش ظرفيت از   فيزيك  دانشگاه شهيد بهشتي  17658  روزانه  1204  11
  نفر 2نفر به  6كاهش ظرفيت از   فيزيك  دانشگاه شهيد بهشتي  17897  نوبت دوم  1204  12

پرديس   1204  13
  نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از   فيزيك  دانشگاه شهيد بهشتي  18054  انخودگرد

پرديس   1204  14
  نفر 10نفر به  5افزايش ظرفيت از   اتمي و مولكولي -فيزيك   دانشگاه شهيد بهشتي  18703  خودگردان

  نفر 9نفر به  6افزايش ظرفيت از   ميكروبيولوژي  بابلسر –دانشگاه مازندران   18280  روزانه  1206  15
  نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از   ميكروبيولوژي  بابلسر –دانشگاه مازندران   18291  نوبت دوم  1206  16
  نفر 12نفر به  15كاهش ظرفيت از   بيوشيمي  بابلسر –دانشگاه مازندران   18321  روزانه  1206  17
  نفر 8نفر به  10 كاهش ظرفيت از  بيوشيمي  بابلسر –دانشگاه مازندران   18337  نوبت دوم  1206  18
  پژوهشي  آموزشي ـ: شيوه آموزشي  آمار رياضي  دانشگاه تربيت مدرس  18457  نوبت دوم  1207  19

بدون (حذف توضيحات از مقابل كدرشته محل   رياضي محض  زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   18547  روزانه  1208  20
  )توضيحات

  پژوهشي  آموزشي ـ: شيوه آموزشي  رياضي گرايش رياضيات مالي  مدرس دانشگاه تربيت  18824  روزانه  1208  21

  علوم كامپيوتر  دانشگاه شهيد بهشتي  19298  مجازي  1209  22
ها، محاسبات  هاي الگوريتم زمينه«: حذف عبارت

از توضيحات » علمي، رمزنگاري و بيوانفورماتيك
  .مقابل كدرشته محل

با همكاري پژوهشكده علوم «: حذف عبارت  توانبخشي شناختي - علوم شناختي   شتيدانشگاه شهيد به  19599  روزانه  1219  23
  .از توضيحات مقابل كدرشته محل» شناختي

با همكاري پژوهشكده علوم «: حذف عبارت  توانبخشي شناختي - علوم شناختي   دانشگاه شهيد بهشتي  19605  نوبت دوم  1219  24
  .از توضيحات مقابل كدرشته محل» شناختي

  نفر 35نفر به  20افزايش ظرفيت از   هاي قدرت سيستم - مهندسي برق   دانشگاه شهيد بهشتي  19904  روزانه  1251  25

هاي  الكترونيك قدرت و ماشين - مهندسي برق   دانشگاه شهيد بهشتي  19954  روزانه  1251  26
  نفر 15نفر به  13افزايش ظرفيت از   الكتريكي

هاي  الكترونيك قدرت و ماشين - مهندسي برق   يد بهشتيدانشگاه شه  20043  نوبت دوم  1251  27
  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از   الكتريكي

  نفر 15نفر به  13افزايش ظرفيت از   كنترل - مهندسي برق   دانشگاه شهيد بهشتي  20430  روزانه  1251  28
  نفر 4نفر به  2از  افزايش ظرفيت  كنترل - مهندسي برق   دانشگاه شهيد بهشتي  20469  نوبت دوم  1251  29
  نفر 5نفر به  9كاهش ظرفيت از   مهندسي مكاترونيك  دانشگاه اراك  20573  روزانه  1251  30
  نفر 4نفر به  9كاهش ظرفيت از   مهندسي مكاترونيك  دانشگاه اراك  20589  نوبت دوم  1251  31
  نفر 8نفر به  6يت از افزايش ظرف  اكتشاف -مهندسي نفت   دانشگاه صنعتي اصفهان  20611  روزانه  1253  32
  »پذيرش با عنوان مهندسي شيمي«: توضيحات  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند  دانشگاه محقق اردبيلي  20815  روزانه  1257  33
  »پذيرش با عنوان مهندسي شيمي«: توضيحات  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند  دانشگاه محقق اردبيلي  20936  نوبت دوم  1257  34
  نفر 18نفر به  11افزايش ظرفيت از   ها بهينه سازي سيستم -مهندسي صنايع   دانشگاه صنعتي اصفهان  21076  روزانه  1259  35

هاي اقتصادي  سيستم -مهندسي صنايع   دانشگاه صنعتي اصفهان  21233  روزانه  1259  36
  نفر 9نفر به  7افزايش ظرفيت از   اجتماعي

پرديس   1264  37
  پرديس خودگردان كرج: محل تحصيل  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست  وارزميدانشگاه خ  21939  خودگردان

  نفر 15نفر به  9افزايش ظرفيت از   ساخت و توليد -مهندسي مكانيك   دانشگاه صنعتي اصفهان  22201  روزانه  1267  38
  نفر 51نفر به  25از افزايش ظرفيت   طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   دانشگاه تهران  22281  روزانه  1267  39
  نفر 24نفر به  8افزايش ظرفيت از   طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   دانشگاه خوارزمي  22285  روزانه  1267  40
  نفر 12نفر به  8افزايش ظرفيت از   طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   22291  روزانه  1267  41
  نفر 39نفر به  26افزايش ظرفيت از   طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   شگاه صنعتي اصفهاندان  22299  روزانه  1267  42
  نفر 21نفر به  12افزايش ظرفيت از   طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   دانشگاه تهران  22338  نوبت دوم  1267  43

پرديس   1267  44
  نفر 39نفر به  18افزايش ظرفيت از   اربرديطراحي ك -مهندسي مكانيك   دانشگاه صنعتي اصفهان  22379  خودگردان

  نفر 8نفر به  6افزايش ظرفيت از   تبديل انرژي -مهندسي مكانيك   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   22442  روزانه  1267  45
  نفر 5نفر به  9كاهش ظرفيت از   مهندسي مكاترونيك  دانشگاه اراك  22656  روزانه  1267  46
  نفر 4نفر به  9كاهش ظرفيت از   مهندسي مكاترونيك  شگاه اراكدان  22669  نوبت دوم  1267  47
  نفر 24نفر به  12افزايش ظرفيت از   شيمي نساجي و علوم الياف  -مهندسي نساجي   دانشگاه صنعتي اصفهان  23687  روزانه  1284  48
  نفر 16نفر به  7فزايش ظرفيت از ا  شيمي نساجي و علوم الياف  -مهندسي نساجي   دانشگاه صنعتي اصفهان  23694  روزانه  1284  49
  نفر 29نفر به  20افزايش ظرفيت از   هنر اسالمي  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  25940  روزانه  1359  50



  :هاي حذف شده از دفترچه راهنماي انتخاب رشته كدرشته محل) ج
  . دول ذيل صورت نخواهد گرفتهاي مندرج در ج ها از دفترچه راهنما حذف و پذيرش دانشجو در كدرشته محل اين رشته

كدرشته   ر
كدرشته   دوره  امتحاني

  محل
كد 
  نام رشته  نام دانشگاه  ضريب

 جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي111027 روزانه1102  1

 جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي111097 نوبت دوم1102  2

 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ز اراكمرك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 132872 پيام نور1117  3

 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 132882 پيام نور1117  4

 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 132972 مجازي پيام نور1117  5

 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 133052 مجازي ويژه شاغلين1117  6

 زبان و ادبيات انگليسي مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 137742 پيام نور1121  7

 زبان و ادبيات انگليسي مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 137752 پيام نور1121  8

 زبان و ادبيات انگليسي مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 137812 مجازي پيام نور1121  9

 زبان و ادبيات انگليسي مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 137892 مجازي ويژه شاغلين1121  10

 توسعه منابع انساني -ديريت دولتي م مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 154952 پيام نور1142  11

 توسعه منابع انساني -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 154962 پيام نور1142  12

 هاي دولتي طراحي سازمان -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155302 پيام نور1142  13

 هاي دولتي طراحي سازمان -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155312 پيام نور1142  14

 بودجه و مالي عمومي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155642 پيام نور1142  15

 بودجه و مالي عمومي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155652 پيام نور1142  16

 خط مشي گذاري عمومي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155982 پيام نور1142  17

 خط مشي گذاري عمومي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 155992 پيام نور1142  18

 مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 156322 پيام نور1142  19

 مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 156332 پيام نور1142  20

 مديريت تحول -مديريت دولتي  مركز اراك -نور استان مركزي  دانشگاه پيام156662 پيام نور1142  21

 مديريت تحول -مديريت دولتي  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 156672 پيام نور1142  22

 شيمي تجزيه - شيمي  قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين174154 روزانه1203  23

 شيمي تجزيه - شيمي  قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين174684 نوبت دوم1203  24

 فيزيك دانشگاه اروميه176521 روزانه1204  25

 رياضي محض دانشگاه دامغان185351 روزانه1208  26

 رياضي محض دانشگاه دامغان188411 نوبت دوم1208  27

 زيست شناسي سلولي و تكويني -علوم جانوري  ايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون دري195193 روزانه1214  28

 زيست شناسي سلولي و تكويني -علوم جانوري  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر195273 نوبت دوم1214  29

 )بيومديكال(زيست پزشكي  - مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس208741 روزانه1257  30

 ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  دانشگاه سمنان222501 پرديس خودگردان1267  31

 ارزيابي و آمايش سرزمين -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي  دانشگاه يزد251291 روزانه1317  32

 ارزيابي و آمايش سرزمين -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي  دانشگاه يزد251551 نوبت دوم1317  33

  

  :هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته عالوه بر رشتههاي جديد  كدرشته محل) د
  انساني علوم گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته

 )1كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
زبان و ادبيات فارسي 2 - 26131 هركرددانشگاه ش نوبت دوم

 )3كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101
26132 دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - نوبت دوم

 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي گرايش 

26194 وسي مشهددانشگاه فرد جغرافياي سياسي 5 - فضاي شهري   روزانه
پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي گرايش 

26195 دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 5 - آمايش سياسي فضا  روزانه
پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي گرايش 

26196 دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 3 - فضاي شهري   نوبت دوم
اسي گرايش پذيرش با عنوان جغرافياي سي

26197 دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 3 - آمايش سياسي فضا   نوبت دوم

 )1كد ضريب (مجموعه علوم اقتصادي  -  1105
10 - فقط مرد بانكداري اسالمي 26133 دانشگاه قم روزانه
10 - فقط زن اقتصاد اسالمي 26134 دانشگاه قم روزانه
10 - فقط زن اقتصاد هنر مشهد -) ع(غير انتفاعي امام رضا دانشگاه 26135 غيرانتفاعي
10 - فقط مرد اقتصاد هنر مشهد -) ع(دانشگاه غير انتفاعي امام رضا 26136 غيرانتفاعي



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

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
26137 دانشگاه شيراز نهروزا  

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
26138 )محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان

 )2كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107
اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 6 - 26139 روزانه
اهواز -دانشگاه شهيد چمران  خ ايران اسالميتاريخ گرايش تاري 2 - 26140 نوبت دوم

 )2كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

 علوم قرآن 15 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 )محل تحصيل زابل(قم  -خيريه 
26141  روزانه

 علوم قرآن 15 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -علوم و معارف قرآن كريم  دانشگاه
 )محل تحصيل زابل(قم  -خيريه 

26142  نوبت دوم

 )2كد ضريب ( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114
 - معارف اسالمي  پذيرش با عنوان الهيات و
 تاريخ و تمدن ملل اسالمي

تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 26143 دانشگاه تهران هروزان
تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 - 26144 دانشگاه تهران نوبت دوم

 )1كد ضريب (مجموعه علم اطالعات و دانش شناسي  - 1119

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
26223 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   روزانه

 - 3 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
26224 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   نوبت دوم

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
26207 رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - روزانه
26208 رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - نوبت دوم
- 20 ساري - موسسه غير انتفاعي راهيان نوين دانش  گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني  26145 غيرانتفاعي

40 - آموزش محور مهرشهر كرج -موسسه غير انتفاعي مجازي فارابي  المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 26146 مجازي غيرانتفاعي
40 - آموزش محور تهران - غير انتفاعي مجازي فاران مهر دانش  موسسه مديريت بازرگاني گرايش كار آفريني 26147 مجازي غيرانتفاعي

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
20 - آموزش محور  26221 دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني مجازي دولتي

 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
- 10 مديريت مالي 26200 دانشگاه اروميه روزانه

 )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 26219 نوبت دوم
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش سازماني 1 - 26220 نوبت دوم

 )8كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

 - 6 
گرايش مديريت استراتژيك  مديريت منابع انساني

 منابع انساني
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

 )صرفاوروديهاي امسال درتهران
26148 پرديس خودگردان

 )2كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143
روانشناسي تربيتي 2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  26227 نوبت دوم

 )3كد ضريب (يريت اجرايي مجموعه مد - 1148
20 - آموزش محور مديريت امور شهري 26222 دانشگاه تهران مجازي دولتي

 )1كد ضريب (آماد  - 1156
نيروي هوايي، نيروي (ويژه نيروهاي مسلح 

انجام مصاحبه منوط ) دريايي و نيروي زميني
فقتنامه از ارگان بورس دهنده اه موئبه ارا
فقط  -ي دفترچه شرايط در انتها - باشد  مي
 مرد

26149 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري آماد 14 -  روزانه

آماد 7 - فقط مرد دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 26150 نوبت دوم

  
  پايه علوم گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته

 )7كد ضريب (مجموعه علوم زمين  - 1201

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
زمين شناسي نفت 6 - )محل تحصيل تهران( دانشگاه خوارزمي 26151 روزانه

 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204
- 10 فيزيك گرايش حالت جامد تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  26152 روزانه
- 10 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك نجومي 26153 روزانه
- 20 26154 دانشگاه اروميه نانو فيزيك - علوم و فنّاوري نانو  روزانه
حالت جامد فيزيك گرايش 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  26155 نوبت دوم
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك نجومي 4 - 26156 نوبت دوم

 فيزيك گرايش حالت جامد 5 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )خودگردان دانشگاه

26157 پرديس خودگردان

 زيك نجوميفيزيك گرايش في 5 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )خودگردان دانشگاه

26158 پرديس خودگردان



 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
- 20 رياضي محض گرايش جبر 26159 دانشگاه دامغان روزانه
- 16 رياضي محض گرايش آناليز 26160 دانشگاه دامغان روزانه
- 10 26161 دانشگاه دامغان )توپولوژي(رايش هندسه رياضي محض گ روزانه
رياضي كاربردي 3 - 26162 دانشگاه اصفهان روزانه
رياضي محض گرايش جبر 8 - 26163 دانشگاه دامغان نوبت دوم
رياضي محض گرايش آناليز 6 - 26164 دانشگاه دامغان نوبت دوم
26165 گاه دامغاندانش )توپولوژي(رياضي محض گرايش هندسه  3 - نوبت دوم
رياضي كاربردي 1 - 26166 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 )1كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

26209 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر 40 - آموزش محور مجازي ويژه 
 شاغلين

 )3كد ضريب (علوم جانوري  -زيست شناسي  - 1214
26167 دانشگاه دامغان وري گرايش زيست شناسي سلولي تكوينيعلوم جان 7 - روزانه
26168 دانشگاه دامغان علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني 3 - نوبت دوم

 )1كد ضريب (مجموعه علوم شناختي  - 1219
توانبخشي  - پذيرش با عنوان علوم شناختي 

همكاري پژوهشكده علوم شناختيبا/شناختي 26169 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روانشناسي شناختي - علوم شناختي  15 - پرديس خودگردان
 

  فني و مهندسي گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -  26225 روزانه

ديجيتال هاي الكترونيك مهندسي برق گرايش سيستم 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  26215 نوبت دوم
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - 26226 نوبت دوم

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 7 - 26214 دومنوبت 
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 26170 غيرانتفاعي

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 26171 غيرانتفاعي

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257
- 12 )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 26172 روزانه
)محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 4 - 26173 نوبت دوم

 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
مهندسي صنايع گرايش  پذيرش با عنوان
 مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 8 - مديريت مهندسي

 محل تحصيل واحد(تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 )شهرستان نور

26175  روزانه
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 8 - مديريت مهندسي
 محل تحصيل واحد(تهران  - گاه علم و صنعت ايران دانش

 )شهرستان نور
26176  نوبت دوم

40 - آموزش محور )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 26174 مجازي دولتي
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264

- 12 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 26177 روزانه

 - 3 
هاي  مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
26218 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم

- 10 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 26178 نوبت دوم
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  ندسي عمران گرايش سازهمه 26179 غيرانتفاعي
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 26180 غيرانتفاعي

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - 26216 نوبت دوم
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26181 غيرانتفاعي

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 26217 نوبت دوم
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مكانيك گرايش تبديل انرژي مهندسي 26182 غيرانتفاعي

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276
مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - 26183 دانشگاه اصفهان روزانه
مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 26184 نشگاه اصفهاندا نوبت دوم

 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 26187 غيرانتفاعي

 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
- 20 جهرم -ديشه موسسه غير انتفاعي ان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 26185 غيرانتفاعي
- 20 جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 26186 غيرانتفاعي

 )1كد ضريب (مهندسي هوا فضا  -  1279
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 2 - 26210 نوبت دوم
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گراي 2 - 26211 نوبت دوم
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - 26212 نوبت دوم
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 26213 نوبت دوم



  شاورزي و منابع طبيعيك گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )1كد ضريب (علوم دام و طيور  - كشاورزي  مجموعه مهندسي - 1309

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
26188 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 4 - روزانه
26189 دانشگاه شهركرد مهندسي علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - نوبت دوم
26199 دانشگاه شهركرد مهندسي علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - نوبت دوم
26198 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 2 - دوم نوبت

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي صنايع غذايي  -  1313

 - 15 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فنّاوري 

 مواد غذايي
26190 گرگان -موسسه غير انتفاعي بهاران   غيرانتفاعي

 )1كد ضريب (محيط زيست  ـيعي مهندسي منابع طب -  1317

 - 7 
ها  مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش زيستگاه

 و تنوع زيستي
26201 دانشگاه يزد  روزانه

 - 7 
مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش ارزيابي و 

 آمايش سرزمين
26202 دانشگاه يزد  روزانه

 - 8 
مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش 

 ي محيط زيستها آلودگي
26203 دانشگاه يزد  روزانه

 - 3 
ها  مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش زيستگاه

 و تنوع زيستي
26204 دانشگاه يزد  نوبت دوم

 - 2 
مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش ارزيابي و 

 آمايش سرزمين
26205 دانشگاه يزد  نوبت دوم

 - 8 
رايش مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گ

 هاي محيط زيست آلودگي
26206 دانشگاه يزد  نوبت دوم

 - 15 
مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش 

 هاي محيط زيست آلودگي
26191 گرگان -موسسه غير انتفاعي بهاران   غيرانتفاعي

 

  هــــنر گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
- 20 مهندسي معماري جيرفت - موسسه غير انتفاعي جاويد  26193 غيرانتفاعي

 - 20 مهندسي معماري مشهرقائ -موسسه غير انتفاعي صنعتي قائم  26192 غيرانتفاعي
 

 

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
  

  

  

  الملل مدير كل محترم دفتر رياست و روابط عمومي و امور بين

  با سالم    
ضمناً مقرر فرمايند مراتـب خبـر از طريـق صـدا و     . داده شودسريعاً بر روي سايت سازمان قرار  خواهشمند است مقرر فرمايند اطالعيه فوق احتراماً،  

  .ها به اطالع داوطلبان ذينفع رسانده شود ها و خبرگزاري سيماي جمهوري اسالمي ايران، روزنامه
  

  محمودرضا رحيميان  
  معــــاون امور آزمونها

  
  
  
  
  
  

  :رونوشت
 .تحضاررياست محترم سازمان براي اس -
 .معاونت محترم فني و آماري براي استحضار -


